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VAN
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Zeer waarde en onvergetelijke Broeders en Mededienareny in het

H. Evangelie onzes Heeren Jesu Christi !

Genade, vrede en blijdschap, worde u rijkelijk ge-

schonken en vermenigvuldigd, van God den
Vader, om de verdiensten Zijns lieven Zoons,

door God den H. Geest. Amen !

Mijne letteren, van af Nederland
,

tot de landingplaats, Port
Elisabeth (Zuid-Afrika

)

y
welke u reeds zijn geworden, zullen

u zekerlijk begeerig doen uitzien, naar deze
y
om den welstand en

de moeijelijke landreis (togt) te vernemen, door mij met de mijnen,

naar het binnenland ( Oranje Vrijstaat

)

gedaan. Gaarne voldoe

ik aan dezen mijnen liefdepligt, en—zal u kort, de paden en steilten,

welke ik had te bewandelen, afteekenen.

’k Vat den draad dus weder aan:

24 Oct. 1861. Wij hadden in den middag, reeds de wagens
beklommen en na vooraf den Heere te hebben gezocht in den
gebede

;
want ’t is immers eehe zoete vermaning, met de grootsche

belofte, voor al Gods arm volk : Ken den Heere in al uwe wegen
,

en Hij zal uwe 'paden regt maken
,
Spreuk. 3:6; zoo kwamen

we aan eene opene plaats, in de nabijheid van eenig doornge-

boomte, toen de gulden zon, hare heete stralen, voor ons oog
ging verbergen : want kort na ’s zons ondergang, is ’t hier

nacht,—geene lange schemering, als ten uwe. Men zettede de
veldtent op, en men zocht wat drooge koemest en eenige dorre

doornstruiken, om water te kooken, en ziet ! daar woonden we,
even als oudtijds de aartsvaderen

,
in een vreemd land, in eene

tent
,

Hebr. 11 : 9. Geen wild of roofgedierte, noch gebrul

van hetzelve, verschrikte ons in den donkeren nacht,—de Heere
was onze Bewaarder ! De slaap was mij en de mijnen zeer zoet,

ofschoon ons bed gespreid werd op den grond en op kisten op den
wagen : want we hadden 118 nachten, altijd onder slingering èn
gekraak èn geloei, van storm en wind, de legerplaats vroeger, op
de peillooze wateren, beklommen ;— het luchtgestel was zacht, als

in Meimaand in Nederland
y
noch koud noch heet

;
eene aange-

name wasem, vervulde alhier het luchtruim en zongen in den
morgenstond, met blijder harte :

Wij danken U, barmhartig God !

Beschikker van ons deel en lot!

Voor Uwe hoed’ en trouwe wacht.
Ons weer betoond in dezen nacht.—Morgenz. vs. 1.

25 Oct. Nadat we in dezen morgen, een’ hobbeligen, van
zelve potenden weg hadden afgelegd (want het aardrijk van
Zuid-Afrika

y
is vervuld met klip- en keisteenen), reden wij door
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Zondagsrivier,—bruggen en ponten zijn er niet, uitgezonderd eene

enkele pont, om over de Oranjerivier te komen,—en gingen ver-

volgens, door slingerende en kronkelende paden, van wildernis en
boscli. Vanwege de groote droogte, was er geen gras: maar men
zag vele velden, als ’t ware, bevloerd met ontelbare kei- en klip-

steenen, ja omgeven door steenen bergen; doch kwamen ’s namid-
dags, aan den voet van het Zuurgebergte ,

en wordt waarschijnlijk

alzoo genoemd, doordien het gras, ’t welk er op groeit, zuur is,

nogtans ziet men op hetzelve, allerlei schoon heestergewas, coac-

tussen in velerlei soorten, én—groot geboomte in de gapende
kloven en diepe afgronden.

Dit Gebergte
,
bestaat uit vele bergen, en is door de hand van

duizende veroordeelden (bandieten), voor weinige jaren, als een

strafwerk, tot een’ weg van verkeer gemaakt. Over ’t geheel,

is het enkel steenrots, vele honderde voeten hoog en groot in

omtrek
;
doch rondom deze bergen van den eene tot den andere,

is eene krans of pad, uitgehouwen, zoodat men rondom deze

bergen rijdt, even als een wenteltrap, in slangvormige bogten.

Aan de eene zijde van den wagen, heeft men veelal gapende
afgronden en aan de andere zijde, het afgeknotte van den berg;

—

de weg is nogtans ruim en breed genoeg voor één wagen, doch
treft men een’ transport ossenwagen of andere, op denzelve aan,

dan moet men zich zoo lang ophouden, in eene der bogten, waar
de weg wat breeder is

;
de weg over hetzelve, is zeer mooi en

effen, en ’t is bijna ongeloofbaar, dat menschenhanden, dat zware,

groote en moeijelijke steenwerk, hebben verrigt. Ziet men op-

waarts, dan ziet men in de hoogte, wel 100 voet hoog, slechts

een zwart streepje en na 3 a 4 uren, rijdt men op die afgrijs-

selijke hoogte, en dan nog met een vierspan paarden, voor den

wagen.
Wanneer eenig paard of os, schichtig wordt, stort wagen en

vee, met alles, in den gapenden afgrond, en— zijn verpletterd,

’t welk al meermalen is gebeurd
;
hoe veel gevaarvoller is het dus,

met 8 paarden voor den wagen gespannen. Vanwege regen, ging

de zware wagen, zeer diep in ’t spoor en—kon zelfs door het vier-

span, er niet uitgetrokken worden; zoodat we genoodzaakt wer-

den, om 12 er voor te spannen, en werden eindelijk door deze

groote sterkte, als uit den put opgetrokken. De donkerheid viel

in den avond op de aarde, als een zwart kleed
;
doch kwamen

nog gelukkiglijk aan het Mattheüs-hotél (logement), alwaar wij

dezen nacht logeerden. Dit hotél, staat op een dezer bergen, en

een enkel Kafferstroohut, ziet men slechts in de nabijheid, en

—

is voor den vreemdeling of reiziger, tot groote blijdschap, op zulke

kronkelende, gevaarvolle, steile wegen. Met dankzegging lazen

we

:

Uw hand, o God ! heeft veilig mij geleid,

Ik ben gered; nu is mijn hart bereid;

Het is bereid om U, mijn God ! te loven

;

Nu wordt Uw Naam door mij met vreugd verbreid.

Mijn psalmgezang klimm’ tot Uw’ roem naar boven.—Ps. 57; 5.



7

26 Oct. Bij het ontwaken in den morgenstond, w;as teleurstel-

ling en verlies, ons deel
;
twee paarden waren in dezen nacht

weggeloopen,—en voor u, geen wonder
;
want men laat ze zoo

maar in het wijde veld loopen, zelfs in wildernissen, op bergen

en bij afgronden : doch werden op den middag wederom onder-

steund en versterkt met acht paarden, welke op het Zuurgebergte
,

aan de verzorging van een’ vriend, door de broeders waren toebe-

trouwd. Op de toppen der kruinen dezer bergen, was het zoo

koud, dat men op den vollen middag, zelfs een zwaar warm
overkleed noodig had, en ’t was zoo mistijj, dat men de vóór-

paarden niet zien kon. In den laten avondstond, waren we
gelukkiglijk over dit trotsch reuzengebergte, en—hebben op

hetzelve, meer dan 250 bogten of draaijingen geteld. De ge-

dachte van dit Zuurgebergte,
vervult voorzeker een ieder, die

hetzelve is overgetrokken, nog met huivering, veelmeer, wanneer
hij het andermaal zou moeten betreden. Voor weinige jaren,

was het eene schuilplaats voor leeuwen en allerlei wild gedierte
;

doch nu ziet men geene derzelve. Pas was men over dit groot

steen- of klipgebergte, of men zocht de leger- of veldtent, om
daarin rust te nemen en ’t ligchaam eenigzins te sterken door

spijze : want deze dag was zeer vermoeijend voor de broeders, die

de paarden hadden bestuurd, niet minder zwaar voor de redelooze

dieren, welke ons over zulk een moeijelijk en gevaarvol pad hadden
geleid.

De Afrikaansche boeren, zijn meesters, om met paarden om te

gaan, en rijden met 6 of 8 even gemakkelijk, als bij u met 2;
want zij rijden, uit oorzaak der moeijelijke en lange wegen, bijna

altoos met 6 of 8 paarden.

Wij zaten nu eenige oogenblikken in de tent, en hadden dan-

kensstof, en zongen in de opene lucht

:

Looft, looft den Heer der legerscharen,

O volken, heft een lofzang aan !

Hij wil ons in het loven sparen,

Ons hoeden op de steilste paên,

Voor wank’len onzen voet bevrijden.

Gij hebt ons voor een’ tijd bedroefd,

En ons gelouterd door het lijden,

Gelijk het zilver wordt beproefd.—Ps. 66: 4.

En namen daarop den grond, alsmede den w'agen, tot ons
gespreidde leger, even als vader Jakob, Gen. 28: 11;—werden
verkwikt door den slaap, en beschut door den Almagtige.
27 Oct. ’t Was Zondag, de dag der ruste : maar doordien er

geen gras, voor de beesten te vinden was, vanwege de langdurige
droogte en felle hitte, in de laatste jaren, werd men om der paar-

den wil genoodzaakt, eene kleine rid te maken, dewijl aldaar in

de nabijheid, een hotel zich bevond, waar men voeder voor het
vee dacht te krijgen, en zoo gingen we, na vooraf den Heere te

hebben gezocht, van daar door Boschmansrivier en hielden aan
bij David Johannes hotel. Daar werd eenigzins de behoefte
vervuld

;
doch de paarden noodzaakten ons, om zoetjes verder te
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rijden : want de regtvaardige hent het leven zijner beesten,

Spreuk. 12: 10, en—gingen door Grobblei^s Zuurbergshloof
(eene kloof is eene tusschenruimte, of veelmalen, eene scheur of
splijting van deze en gene bergen), en

—
’k dacht aan Hoogl. 2:14,

hoe de Bruidegom Jezus, tot Zijne Bruid roept: Mijne duivel
zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene eener steile

plaats, toon Mij uwe gedaante, doe Mij uwe stem hooren : want
uwe stem is zoet

,
en uwe gedaante is liefelijk ;—welke diep eu

zeer hobbelig was, vanwege de stukken rotsen en klippen, welke
aldaar verspreid lagen, en rustteden toen, om het gebodswil, een’

geruimen tijd. Daarop gingen we door Klein Vischrivier
,
en in

den vóóravond, hielden we stil bij het Moordenaarsgat

,

gelegen
aan Groot Vischrivier, alwaar een hotel was, doch sliepen in de
tent en op den wagen.
De Heere kende onze nooden en mogten in dezen avond, op

het open veld, nog spreken van zijne ontfermingen in C. J., en
ofschoon de plaats onzer rust, een’ vrees aanjagenden naam had
(misschien dat zich aldaar in vroegere dagen, gedurig moorde-
naars hebben opgehouden), de Heere was nogtans onze bescher-

mer, Ps. 91 : 1 : Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is

gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almagtigen.
28 Oct. In den morgenstond, gingen we onzen weg, met blijd-

schap en nieuwen moed, voortzetten en kwamen, door ’s Heeren
hoede en bewaring, behouden door de diepe steenen kloven van
het Moordenaarsgatgebergte

,

—dan was men, als ’t ware, in een’

gapenden afgrond, alwaar 4 a 5 voet wTater stond, en—dan moest
men weer hooge bultige steenen bergen besteigen, en kwamen ’s

middags, tot voor Groot Vischrivier. Hier ziet men het meeren-
deel Kaffers en Hottentotten naakt, slechts de schaamte bedekt

;

derzelver vrouwen, dragen hare kinderen in een versleten stuk

kleed of schaapsvel, op den rug, en—doen zoo den geheelen dag
haar werk. Ook zagen we hier voor het eerst, eenige Spring-

bokken, welke voor 4 a 5 jaar, de geheele vlakte des velds, als

bedekten : maar zich thans dieper verschuilen in het land
;

zij zijn

mooi geteekend en loopen of springen zeer snel ;—zooöok waren
hier eenige schoone gevederde vogeltjes, welke alle, met den

algemeenen naam van Vinken, bestempeld worden
;

alsmede

blaauwe Apen.
Van af Port Elisabeth, uitgezonderd de kloven en laagten op

het Zuurgebergte, zag men tot hiertoe geen gras : maar slechts

verschroeide, ja woeste grond en gaf het aanzien van eene wilder-

nis. Daarenboven, de wegen zeer oneffen en ongebaand, en dat

veelal op rotsen, zoodat men in den wagen niet weinig stootte,

vanwege de steenen, en— altijd omgeven door kale en meestal

boomlooze klipbergen, waarvan een enkele, slechts eenig klein

doornstruikgewas oplevert
;
doch bezijden de rivieren, ziet men de

Waterwïlgen. Vanwege dit alles, waren de paarden spoedig

afgemat en doordien men andermaal Groot Vischrivier door moest,

(zij kronkelt zich in allerlei rigtingen door het land), besloot men,
voortaan 10 paarden voor onzen wagen te spannen. Deze groote
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en breede rivier, was vanwege de langdurige en groote droogten,

thans ledig; doch diep en afhellend, en—oneffen
;
derzelver bodem

is van klipsteen, met hooge en lage watervallen en—geen schip zal

daarin kunnen varen. Wij kwamen alzoo nabij Baviaansrivier en

’s avonds bereikte men met groote inspanning, eindelijk Dagaboers-

neck’s hotel
,

gelegen aan den voet van het Dagaboersgebergte.

Vele hotels (logementen), houden ook groote winkels, inzonderheid

hier, alwaar men zich voorzien kan van al het noodige. We
werden hier zeer verkwikt door spijze en drank, alsmede versterkt

door den slaap.

29 Oct. De weg was en bleef stootende
;
de onafzienbare weide-

velden, bleven naakt, kaal en als verzengd, en—overladen met
keisteenen en groote brokken rotsen èn bevonden ons immer
omringd of nabij bergen óf op naakte bergruggen, meestal tot op
de kruinen bedekt met monstrieuze groote klip- en keisteenen.

Op den heeten middag, kwamen we aan een hotél, waar ook
tevens een winkel was : maar zekerlijk vernomen hebbende, dat

ik die beroepen predikant was, van de, in zijn oog beschouwende
scheurmakers en dweepers, alhier door de spotters, sints jaren

uitgekreten, voor Stijfhoofden en Doppers, zoo bleef één van
hen zelfs staan in de deur en weigerde, als ’t ware, zonder eenig

woord te spreken, ons in huis te nemen, en—tegen hoogen prijs,

eenige verzengde dunne schoven haver, verkregen hebbende, voor
de afgematte paarden, namen we onze toevlugt tot een’ grooten

doornboom, welke vol vogelnestjes was : want de zon was zeer

heet. Ook in dezen ondervonden we verachting
;
maar eerlang

zal vervuld worden :

Want hos het ga, de logenmond
Zal nimmer straf’loos zegepralen:

God stelt der boosheid perk en palen,

De leugensprekers gaan te grond.—Ps. 63: 7.

Daar zaten we,—bespot van de menschen, nogtans blijde in

den Heere; en dien God gebeden hebbende om Zijnen zegen,

namen we eene bete broods en dronk koud waters, en—zongen
luide, met blijder harte, voor de woning der vijanden :

’s Heeren goedheid kent geen palen

;

God is regt, dus zal Hij door
Onderwijzing hen, die dwalen,
Brengen in liet regte spoor;

H.j zal leiden 't zacht gemoed
In het effen regt des Heeren

:

Wie Hem ned’rig valt te voet,

Zal van Hem zijn wegen leeren.—Ps. 25: 4.

Onze vurige begeerte, werd hierdoor meer en meer aange-
prikkeld, om de plaats onzer woning te bereiken en wilden gaarne
nog in dezen avond, in het nabij gelegen sladje, logéren. We
spanden onze afgematte paarden in, doch ze konden bijna niet

meer en een eind weegs gereden hebbende, spanden we uit in

het open veld, nabij Blaauwkransgebergte en zijn daarna over

B
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hetzelve getrokken, gelegen aan Groot Vischrivier. Tusschen dit

gebergte, is veel open en woest veld en men ziet in de diepten

(kloven), eenig dun geboomte en doornstruiken, en reden daarna
door Tarcusrivier. Zeer vermoeijend was deze reis,—men bad 10
paarden voor den wagen en zij bezweken nog bijna alle, zelfs

werd men genoodzaakt, één zoo maar op den weg te laten

staan,—dus 3 paarden waren we al kwijt. De weg was hier

ook zeer oneffen,—met groote steenen en brokken als overdekt

en dan gedurig door oneffene laagten, wel 20 voet diep en

over bergen en derzelver ruggen, waarvan sommige wel 2 a 300
voet hoog waren. Temeer, nabij Cradock

,
moesten we nog

een groot gebergte overtrekken, langs verschrikkelijke afgronden,

zekerlijk wel 1000 a 1500 voet diep, en—dat plm. 3 a 4 uren

lang.

We mogten gesterkt in den Heere, en tevens verblijd, onzen

weg nogtans verder voortzetten, en ziet! Cradock, het eerste stadje

dat wij aankwamen, lag in de verte, onder aan den voet van dat

groot gebergte, ’t welk we ook nog in den laten avond, met
groote inspanning en moeite, met de afgematte paarden, bereik-

ten. Hier werden wij, in de hoop en ’t geloof, niet teleurgesteld ;

want twee broeders van de Gemeente Middelburg, waren reeds 5
dagen, aldaar op ons wachtende, met 16 paarden, om onze afge-

werkte lastdieren af te lossen. Groot was onze blijdschap : want

2 paarden hadden we verloren op het Zuurgebergte en 1 was
flaauw en kon niet meer, welke op den weg, aan de vrije natuur

maar is overgegeven
;
doch de eerst verlorene, zijn later door eene

vriendenhand, wederom aan hunne meesters terug bezorgd. We
werden in alles, nu rijkelijk verzorgd, en logeerden des nachts, in

het Phüijpshotêl, en— zagen klaarlijk bevestigd : Allen
,
die den

Heere verwachten
,

zullen niet beschaamd worden ; zij zullen

beschaamd worden, die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak,

Ps. 25: 3.

Cradock, plm. 60 uren van Port Elisabeth, is een klein stadje,

niet ongelegen, doordien al de transporten en ossenwagens van

de Baai, naar den Oranje Vrijstaat, er doortrekken en heeft

goede tuinen en zeer schoone Treurwilgen. We waren nu zeker-

lijk wel 3000 voet geklommen, boven de oppervlakte der zee

;

want Zuid-Afrika is bergachtig en zeer hoog gelegen.

30 Oct. In den vroegen morgen, werden onze afgematte, ja

bijna versletene paarden, onder geleide van twee Hottentotten,

vóór ons henen, naar huis opgedreven, en—wij gingen met
nieuwen moed en dankzegging, op reis

;
deze versche paarden

trokken ons met vollen ren, van en over de bergen, wederom
door Groot Vischrivier', over den Sjjekbuornberg, en langs en

door Paulusrivier
;
vervolgens door Willemburgsrivier

;

daarna

langs Boomberg en eindelijk door Klein Brakrivier
,
en—van-

wege den grooten afstand (28 uren), kon men in den avond,

Middelburg niet bereiken, en—moesten ook op dezen dag, één

van de geleende paarden, maar op weg laten staan, doordien het
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flaauw werd. De velden gaven van hier, een weinig beter aan-

zien, doch alles is bijna nog onbearbeid.

Van af den vroegen morgen, tot ’s avonds 10 ure, op onge-

baande wegen, den ganschen dag hebbende omgedoold, zonder

water en slechts weinig brood, geraakten we, van wege donkerheid

in den avond, vast in een diep gat en bevonden ons daarenboven,

op een dwaalspoor, doch—nabij eene boerenwoning. Vanwege
het zwaar stooien van den wagen, alsmede heete Nuordewind en

dikke stofwolken, waren we zeer vermoeid en afgemat, daaren-

boven, waren wij bijna versmacht van dorst, zoodat we bij Groot
Vischricier even stil hielden en uitspanden, en groeven in de

rivier eene kuil, en ziet ! eenig water borrelde uit dezelve op,

hetwelk we met een klein kopje uitschepten, en— dat vuil laauw
water, was ons toen aangenaam en lekker, ja—smaakte als wijn.

En ofschoon we in den avondstond, nabij eene woning ons be-

vonden, ook hier ondervonden wij de waarheid : In de wereld

zult gij verdrukking hebben , Joh. 16 : 33. En de Spreuk van
Salomo werd krachtig bewezen : De barmhartigheden der godde-

loozen zijn wreed
,
Spreuk. 12: 10; want eene kaars, kon die

boer niet geven ;—brood, had hij niet
;
logies of eenige verblijf-

plaats, voor mij en de mijnen, was er niet ;—evenmin voeder voor

de paarden, en— dat onder regen en wind, koude en onweder.
Doordien we de veldtent niet konden opzetten, vanwege regen en
harde wind, en—geen licht konden ontsteken, zoo kropen we alle,

ons aan den Almagtige opdragende, in de vol gepakte wagens,
en—de Heere was onze beschermer !

Zalig hij, die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft!

Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;

Die zijn hoop in ’t hach’lijkst lot,

Vestigt op den Heer, zijn God.—Ps. 146: 3.

31 Oct. Bij het krieken van den morgen, gingen wr
e op reis,

—

van zelve, spijs konden we niet nuttigen, zij ontbrak ons reeds

sints gister, doch waren allen wel,—de kinderen vroegen er zelfs

niet om, en plm. één uur van Middelburg ons bevindende, ziet

!

eenige wagens reden ons tegemoet, en wel sommige van de
broeders Kerkeraad en eenige leden van de Gereformeerde
Gemeente aldaar, om ons in te halen !—Ik stond verlegen ! . . .

.

Veracht te worden, is voor mij reeds gewoonte geworden : maar
om ingehaald te worden, en dan nog wel door dezulken, welke
mijn aangezigt nog nooit hadden gezien, was mij een wonder,
temeer, zulk een ellendige en geringe, als ik ben ’ ’k kon bijna

niet spreken, van wege ’t gevoel mijner nietigheid en tevens was
ik aangedaan van blijdschap en liefde, jegens deze broeders.

Ik ging, op beleefdelijke noodiging van een broeder Ouderling,
over in ZEerz. wagentje op veren, en kwamen zacht, met een
verwijd hart, in welstand, in den morgen te Middelburg

,
aan.

Welk een verschil ! Gister avond onder de opene lucht, veracht
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en verstooten van hen, die onzen nood zagen,—nu geliefd en
bemind van dezen, die mijn aangezigt vreemd waren, ’t Hart
smolt tezamen in, en—gevoelden vereeniging; de zoete waarheid
werd bevestigd

:

Waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen;
Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,

En ’t leven tot in eeuwigheid.—Ps. 133: 3.

Middelburg
,

is een lief stadje, en ligt als ’t ware, in het

middenpunt van een vruchtbaar oord en is van water rijk

voorzien
;

plm. 74 uur van Port Elisabeth en 184 van de

Kaapstad verwijderd. Naauvvelijks gezeten zijnde, of het huis

was vol en ’k mogt stamelende, van de wonderen Gods in C. J.

vertellen.

Des namiddags predikte ik voor het eerst, in de Gereformeerde
Gemeente van de Kaapkolonie, alwaar ik doortrok, ten aanhoore
eener groote schaar, over 1 Pet. 4 : 18, en ook zelfs de predikant

dezer stad, van de Nederduitsche- Gereformeerde Kerk, bevond
zich onder dezelve

;
want op den vorigen dag, was het reeds

bekend gemaakt. Hier openbaarde zich groote liefde voor de
waarheid, ja men hongerde, naar het zuiver gepredikte Woord
Gods, zonder menschelijke banden of bepalingen

;
zelfs waren

sommigen, wel 20 uur ver van hier verwijderd, en—dat over

ongebaande wegen, om de prediking te hooren, dewijl deze, van
mijne aantogt iets hadden vernomen. ’s Avonds kwamen 12
mans-lidmaten, met verzoek, om op den volgenden morgen, hunne
kinderen, door den H. Doop, aan den Drieëenigen Yerbonds-
God op te dragen, en na met hen gesproken te hebben, over het

gewigt deszelfs, was het reeds laat in den avond geworden en

gingen verblijd, onze rustplaats beklimmen. Welk een verschil

bij den vorigen avond !

1 Nov. In dezen morgen, predikte ik andermaal, voor nog
grootere schaar, en wel over Filipp. 1 : 21, en na dezelve,

bediende ik den H. Doop voor het eerst, in mijn nieuw vaderland,

aan vorengenoemde 12 kinderen. Men is alhier in Zuid-Afrika
gewoon, om den kinderen vele namen te geven, gewoonlijk 3, ja

zelfs 4 en meer, en meestal bijbelsche, en
—

’t is een algemeen
gebruik, om voor ieder kind, twee, meestal vier of meerdere
getuigen te benoemen, welke als peet en pete óf peten dienen, nl.

als de ouders van zoodanig kind sterven, nemen de peel en pete, of

één derzelve, dat kind tot zich en voeden het als het hunne op. Dit

is zelfs een heilige pligt alhier, en zal door niemand worden nage-

laten
;
zoodat men nergens, afzonderlijke Weeshuizen kan vinden.

Ook houden de predikanten alleen, hier boek van de leden en die

der g( doopte kinderen der Gemeente, die geboren worden of

sterven,—de Staat daarentegen, bemoeit zich er niet zoo mede,
als in Nederland;—dus, een leeraar heeft hier veel werk.

Deze Gemeente, bevat plm. 300 lidmaten, van zelve, twee-

maal zooveel zielental, en is wel 20 a 30 uur, in den omtrek
verstrooid.
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’s Morgens vroeg, kwamen ook eenige broeders, van de Gere-
formeerde Gemeente te Burgersdorp

,
alhier, en deze beloofden

ons, twee span nieuwe paarden te zullen leenen, om den weg met
vlugheid voorts te kunnen voortzetten : doch dat we dan over
Burgersdorp reden, en ik aldaar dan moest prediken. De
broeders, -welke mij van Port Elisabeth hadden afgehaald, en
reeds zoo lang van huis waren, sints den 23 Sept. 11., oordeelden,

dat we dien weg niet moesten passeren, en sloegen dit aanbod
met verzoek, dier broeders, van de hand.

Kort na de predikatie, reden we weg, na elkander zegenende
gegroet te hebben, en zagen nu voor het eerst, grasvelden, doch
waren, vanwege droogte, nog zeer schraal,— de landen liggen

alle, onbearbeid daarhenen ;—de grond is op zich zelve, op vele

plaatsen, zeer vruchtbaar. De Moerbezïénboomen
,
Abrikozen en

Perzikken
,
alsmede de Wijnstok

,
Amandel-, Vijge- en Kweepeer

-

boomen, tieren hier zeer welig, en—zijn zelfs groote en zware boomen.
Versiert de tuin ten uwe, de Appel- en Pereboom ,—hier is ’t

Abrikoos en Perzik
,
enz.

;
doch met veel meerdere moeite, dewijl

de regen hier niet zoo veelvuldig is, de zon veel brandender hare
stralen neer werpt en de grond daarenboven hoog en rotsachtig:

—

maar hier maakt men watervorens in de tuin en op het koornveld
en doordien er hier en daar eene fontein in die rotsen gevonden
wordt, zoo leidt men dat water af in die voren en alzoo bevochtigt

men de tuin, den hof, öf het koornveld, en zonder waterleiding,

kan men geene vrucht, hoe ook genaamd, oogsten.—Niemand
meene, dat men de vruchten, zoo maar aan den weg plukt, welke
van zelve groeijen : integendeel, met veel grootere inspanning en

meerder werk, dan ten uwe, van daar dat alles, zooöok groenten
en aardappelen, zoo duur zijn. Ook dit deel der wereld, is

immers begrepen, onder den algemeenen vloek der zonde.

Gen. 3: 17—19: Zoo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt;

en met smart zult gij daarvan eten ,
al de dagen uws levens. Ook

zal het u doornen en distelen voortbrengen . Ja,

—

in het zweet
uws aanschijn^, zult gij brood eten.

In den laten namiddag, kwamen we aan de boereplaats, ge-

naamd : Nooitgedachty 5 a 6 uur van het stadje verwijderd,

gedeeltelijk toebehoorende aan een’ broeder Ouderling, van voren-

genoemde Gemeente, alwaar zich ook nog andere vrienden
bevonden, daarenboven waren eenigen ons gevolgd, en—zeer

beleefdelijk met de mijnen ontvangen zijnde, was het eerste vrien-

delijk verzoek : Of de predikant heden avond, niet eene kleine

godsdienst-oefening wilde houden ?—want dat is hier gebruikelijk

;

zekerlijk in zwang geraakt, dat menigeen bijna nooit, in de kerk
kan komen, daar toch velen, zoovele uren van dezelve zijn ver-

wijderd. Nooit noemt men alhier een leeraar, dominé

!

als ten

uwe : want een dominé in Zuid-Afrika is een Voorlezer of Voor-
zanger. In den avondstond, voldeed ik gaarne aan de ernstige

bede, en mogt in de woning van boven bedoelden broeder, in ’t

midden van heilbegeerigen naar waarheid, eene korte predikatie
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doen, en eindigden dezelve, onder liefelijk en broederlijk verkeer.
De Heere was ons goed.

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort

!

Zij wand’len, Heer ! in ’t licht van ’t god’lijk aanschijn voort,
Zij zullen in Uw’ naam, zich al den dag verblijden :

Uw goedheid straalt hun toe. Uw magt schraagt hen in ’t lijden;

Uw onbezweken trouw, zal nooit hun valgedoogen;
Maar Uw geregtigheid, hen naar Uw woord verhoogen.—Ps. 89: 7.

2 Nov. De broeders van Middelburg
,
gaven ons al wederom

twee span paarden (16 in getale), opdat we onzen wreg, onge-

stoord konden voortzetten, alsmede vergezelden ons een eind

w’egs, andere wagens, en reden zoo in genoegelijk gezelschap met
broeders voort, en— kwamen eerst te Rozenkloof, van daar te

Witpoort en eindelijk te Oorlogspoort
,

en werden aldaar door
dien heer, zeer vriendelijk ontvangen, ja onthaald, ofschoon ZEd.
geen lidmaat onzer kerk was. Gastvrijheid en herbergzaamheid,
is nog groot onder de Mollandsche Afrikaansche boeren, over

het meerendeel, in dit deel der wereld, en vervullen alzoo

Hebr. 13: 2: Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor

hebben sommigen onwetend Engelen geherbergd daarom was het

den broeders zoo treurig en vreemd, dat we op den 29 en 30
Oct. jl., zóó werden behandeld. Daarop gingen we vandaar,

met nieuwen moed, naar Platberg en kwamen eindelijk, in goe-

den welstand, te Nieuw ELantam
,
alwaar een broeder Ouderling,

van de Gereformeerde Gemeente te Colesberg
,
woonde.

De paarden, welke ons tevoren zóó gediend hadden : maar
uitgeput wraren en door twee Hottentotten reeds vooruit waren
gezonden, bevonden zich alhier in goeden welstand, behalve die

één, welke op weg was achtergelaten. Wij werden door die

familie, zeer vriendelijk ontvangen en logeerden aldaar, en daar

er reeds velen van verre waren aangekomen, zoowel te paard, als

met den wagen, zoo predikte ik ’s avonds ten dezen huize, over

Heb. 11 : 24—26. Blijdschap en liefde, was de band onzer

zamenbinding
;
doch de vader dezes huizes, was vanwege krank-

heid zijner schoondochter, afwezig, en—zag aldaar de broosheid,

ja kortstondigheid des menschen, Ps. 103 : 15, 16 en Rom.
6 : 23.—Wij waren verblijd, en—gints was groote droefheid en
rouw

!

3 Nov. ’t Was de dag des Heeren,—in dezen morgen, pre-

dikte ik over Rom. 8:1; veel volk was zelfs van verre gekomen,
om het Woord Gods te hooren. Wij waren blijde in den Heere

;

zongen geduriglijk van den lof Gods, en—de zoons des huizes,

speelden daarbij liefelijk en welluidend op de fiool, waarvan ook
kort hierna, één, als eene jeugdige en bloeijende plant, de eeu-

wigheid, met blijdschap des geloofs, is ingegaan. Och, hoe zalig

is het, wanneer het einde, vrede zij !—Velen gebruiken alhier

bovengenoemd instrument, en kunnen het zeer goed hanteren,

ja tot stichting des harten. De vader zag daarentegen, den dood

in zijn geweld,—het einde van alle vleesch ;—ja kort daarna,
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werd de blijdschap, in eene dubbele rouw veranderd ;—treurig-

heid en rouw, vervulde aldaar ieders beker.

Gedenk, o Heer! hoe zwak ik ben, hoe kort van duur ;

Het leven is een damp; de dood wenkt ieder uur.

Zou ’t menschdo n dan vergeefs, op aarde zijn geschapen?
Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen?

Wie redt zijn ziel van ’t graf? ai! help ons als tevoren,

Gelijk Gij bij Uw trouw, aan David hebt gezworen.—Ps. 89: 19.

Deze plaats was zeer goed,— mooi en prachtig geboomte, ver-

sierde het, —de grond wordt hier vruchtbaarder; de velden nog-

tans, zijn rijkelijk overladen, met groote en kleine steenen.

Doordien nu de broeders, alhier door de omstandigheden, dat

de vader des huizes, afwezig was, eenigzins in de hoop teleurge-

steld werden en geene nieuwe paarden voor zich konden erlangen,

achten zij het noodzakelijk, om in den namiddag, nog eene kleine

rid te doen, met die paarden, welke de broeders van Middelburg

,

ons hadden toegevoegd, tot aan de Oranjerivier
,
en—zegenend

elkander Gode hebbende aanbevolen, kwamen we in den vóór-

avond tot aan die Rivier, en sliepen in het open veld, dewijl de

avond zeer schoon en aangenaam was.

De Oranjerivier scheidt de Kaapkolonie van den Oranje Vrij-

staat, is nog al diep en zekerlijk hier wel 400 voeten breed, doch
zeer oneffen en kronkelig, en— is denkelijk de grootste van al de

rivieren in Zuid-Afrika , welke het water van de andere rivieren

ontvangt, alsmede dat van de bergen vloeit : doch thans, vanwege
de langdurige droogten, weinig water in zich bevatte, en konden
hier, met eene groote pont, worden overgehaald ;— zij is met
groote wilgenboomen omgeven.
4 Nov. In den vroegen morgen, zonden we de geleende paarden,

van de broeders van Middelburg
,
met dankërkentenis terug

:

want zij hadden ons toch van af Cradock
,

tot aan de Oranje-
rivier, geholpen, en—onze afgematte, waren zoo van den Heere
gpsterkt, dat ze ons weder over de hobbelige en steile wegen
konden vervoeren, en—werden met de pont (wagens, bagage en
paarden), door een’ Hottentot, die dat werk moest verrigten en

aldaar in de eenzaamheid woont, overgehaald
;
en ziet ! hier stond

ik, na lang omzwerven, voor het eerst op den bodem mijner
Gemeente, mijn nieuw akkerwerk! ’t Was mij een aandoénlijk

oogenblik, dat land te zien, dien grond te betreden
;
want terug

ziende, op de afgelegde baan, die ter zee en te land, dan was
het mij van voren onmogelijk geweest, haar immer te zullen

betreden
;
doch Gode zij dank : Tot hiertoe geholpen !

De Oranje Vrijstaat, is gelegen tusschen de Kaapkolonie,
Zuid-Afrikaansch Republiek ( Transvaal

)

en Natal

;

is niet zoo
veel met hooge bergen vervuld, als wel de Kaapkolonie, en bevat
weinig bosch en geboomte, slechts langs de rivieren en op bergen,
ja, levert zelfs op vele plaatsen, schaarsch genoegzaam brandhout
op, en moeten zich meestal met drooge schapenmest behelpen.
De Vrijstaat, heeft eene groote uitgestrektheid, zeer denkelijk,
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wel over de 50,000 vierkante mijlen, plm. wel 300 uur in omtrek,
en was voor een 30tal jaren, nog woest, slechts bewoond door
Hottentotten en Kaffers ;

daarna, onder het Britsche Gouverne-
ment gebragt, en—is sints 1854, een Vrije Staat geworden,
welke geregeerd word door een’ President

,
die men verkiest, door

Landdrosten en Heemraden,—nogtans is de Volksraad de Wet-
gevende magt.—Dat is nu de Gemeente, mij zwakke en ellendige !

door mijnen grooten Zender, mij toebetrouwd. Wanneer genade
en kracht, mij van den Heere mogt worden verleend, kan ik

slechts eenige hulp en dienst, aan deze zoo verre, uit elkander

verstrooide schapen, toebrengen.

Wij gingen nu met blijdschap, onzen weg voortzetten en kwa-
men eerst in het voormalig Griqualand (Bastaardlandj, ’t welk
door dezen Staat, van den Griquakoning, Adam Kok, onlangs

is gekocht en is nu aan den Oranje Vrijstaat gehecht.

Deze Griquas
,

is een bastaardras van gemengd bloed, van
Europesche vaders en Hottentotsche moeders

,
en—verstrekt,

voorzeker! den geimmigreerden Europeer , niet tot eer: Of
weet gij niet

,
dat de onregtvaardigen

,
het koningrijk Gods niet

zullen beërven ? Dwaalt niet ; noch hoereerders,
noch afgoden-

dienaars
,
noch overspelers, noch die bij mannen liggen

, noch

dieven
,
noch gierigaards, noch dronkaards, geene lasteraars, geene

roovers
,
zullen het koningrijk Gods beërven, is de taal van den

Apostel Paulus, 1 Cor. 6 : 9, 10.

Wij kwamen nu spoedig, ten huize van een mijner broeders

Diaken, welke te Donkerpoort woonde, werden verblijd aldaar

ontvangen, en—eenigzins naar het ligchaam verkwikt geworden
zijnde, gingen we, verheugd in den Heere onzen God, onzen

weg voortzetten en kwamen toen te Driekuil, alwaar een voormalig

oud-President, van den Oranje Vrijstaat, woonde
;

hier werden
we zeer beleefdelijk en vriendelijk, door ZHEd. ontvangen. Ook
zagen we hier, tamme Struisvogels, in het open veld loopen,

welke ZHEd. toebehoorden, en— de kinderen kregen ieder eenige

6choone vederen van dezelve ;—zij zijn zeer groot en loopen snel,

ja sneller dan een paard en houden alsdan hunne wieken (vleugels)

kleppende in beweging. De paarden zijn zelfs schichtig voor

haar, en—spreekt de Jehovah niet aldus van haar, tot zijnen

knecht Job ? kap. 39 : 16—21 : Zijn van u de verheuge-

lijke vederen des struisvogels ? Dat zij hare eijeren in de aarde

laat, en in het stof die verwarmt, en vergeet, dat de voet die

drukken kan, en de dieren des velds die vertrappen kunnen ? Zij

verhardt zich tegen hare jongens, alsof zij de hare niet waren

;

haar arbeid is te vergeefs, omdat zij zonder vreeze is. Want
God heeft haar van wijsheid ontbloot ,

en heeft haar des verstands

niets medegedeeld . Als het tijd is, verheft zij zich in de hoogte

;

zij belacht het paard en zijnen rijder.

Vandaar, kwamen we in den morgenstond, behouden, over de

moeijelijke, steile en stootende wegen, te Vlakplaats aan, alwaar

een bedaagd lidmaat mijner Gemeente woonde, en—eerst in
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dezen avondstond gepredikt hebbende, over 1 Cor. 5

:

10, be-

klommen we daarna de legerstede, en werden verkwikt door den

zoeten slaap. Na vele Mara's, kregen we toch eenige Elims,

Exod. 15 : 23, 27, en zongen met blijdschap :

Verkwik ons door een zoete rust,

Om goed te doen met nieuwen lust

;

Dat onze slaap gematigd zij,

Ja zelfs Uw Naam tot eer gedij.—Avondz. ys. 3.

5 Nov. Doordien twee broeders (Ouderling en Lidmaat),

welke thans al 44 dagen van huis waren en mij met de mijnen,

van Port Elisabeth, met de andere broeders, hadden afgehaald,

en—ontelbare moeiten, ontberingen en gevaren, aan die reis ver-

bonden, hadden getrotseerd, daarenboven gepaard met groote

geldelijke opofferingen, verlieten ons nu, doordien hunne woning,
circa 1 0 ure van hier lag, in eene tegenovergestelde rigting, van
het dorp Reddersburg ,

mijne bestemde woonplaats.—Gods zegen
ruste op hen, en de hoede des Allerhoogsten, vergezelle ze, en

—

brenge hen in welstand bij de hunnen. De getrouwe Verbonds-
God zijns volks, vergelde ’t hun later dubbel, en doe hunne
kudden uitbreken tot vele duizenden,—is mijne innige bede en

verzuchting, gelijk ook van achteren is gebleken ;—de Heere,
was het hunne

,
tot een’ wachter

,
en de hunnen

,
tot een’ bewaarder

geweest.

Wij gingen dan ook, na elkander Gode te hebben aanbevolen,
na hartelijke handdruk, onzen weg ;—de straksgenoemde broeder

Diaken, en deszelfs zoon, alsmede die bedaagde broeder (lid-

maat), namen nu weer de plaats der vertrekkende broeders op
zich, en den wagen hebbende beklommen, gingen we met die

eerste broeders (Diaken en Vriend), onzen weg voortzetten èn
kwamen aan te Leeuwenkraal

,
gelegen aan Van Zijlspruit

,
en

—

sliepen dezen laatsten nacht, aan Boontjesfontein, op den wagen
en in de tent.

6 Nov. 1861. De laatste dag, van mijn lang zwerven, was
eindelijk aangebroken

;
wij naderden nu meer en meer, de plaats

mijner zoo groote bestemming;-, en ziet !—kwamen aan en door
Rietrivier, langs Boesakfontein en vandaar, behouden aan de
woning, door den grooten Albestierder, reeds van eeuwigheid
bepaald

, Hand. 17 : 26, te Reddersburg
,

allen in welstand,

aan.

Hier vonden we, in den beginne, eenige teleurstelling, doordien
geene der broeders, kerkeraad of leden der Gemeente, op het dorp
woonden, of zich aldaar bevonden, en— zij van mijne aankomst,
geen berigt kunnende erlangen, zoo moesten we maar zelf aan-

vatten en alzoo eenige kisten en goederen, welke ik op dezen togt

had medegevoerd, uitpakken. Temeer, was het in den beginne
moeijelijk; het huis was onvoltooid en—ledig, uitgezonderd
eenige stoelen, tafel en slaapplaatsen. Daar zaten we,—op den
weg aan tallooze ontberingen onderworpen, nu in den vreemde, in

een ledig en onvoltooid huis; doch God was mij goed;—zalige

c



18

herinneringen, aangaande des Heeren Verbonds-trouw, en eene
goede overkomst, langs zoo vele hobbelige, steile, diepe en
gevaarvolle wegen, lenigde den druk, en ’k zong met een ver-

wijd hart

:

’k Zal gedenken, hoe voor dezen
Ons de Heer heeft gunst bewezen j

’k Zal de wond’ren gadeslaan,
Die Gij hebt van ouds gedaan;

’k Zal naauwkeurig op Uw werken
En derzelver uitkomst merken.
En in plaats van bitt’re klagt,

Daar van spreken dag en nacht.—Ps. 77: 7.

Naauwelijks was het gerucht, van mijne overkomst verspreid,

of een iegelijk kwam op mij aan, vol van gemoed en blijde in

den Heere. Geluk

w

Tensching en zegenbeden, stroomden van hen,

jegens mij en de mijnen ;—hnlpe werd dubbelvoudig ons
toegevoegd, en het huis werd in korten tijd, vervuld met alle

benoodigdheden
;
ja, daarna betimmerd en geverwd, als er maar

weinige huizen in den Oranje Vrijstaat zijn, ’t welk alhier zeer

groote sommen kost; want het hout komt tot hier van Noord-

Amerika of Europa
,
uitgezonderd, dat men geelhout noemt,

’t welk niets duurzaams in zich bevat.

Doordien ik u, mijne dierbare Broeders en Vrienden in den
Heere J. C., beloofd heb, een kort Journal

,
van het merkwaar-

dige te schrijven, 'zoo werd ik genoodzaakt, dit bovenstaande,

ulieden te melden
;
doch de smart, welke de broeders Kerkeraad

en Gemeente, hierover gevoelen, dat ze mij niet plegtiglijk hebben
ingehaald, dat veelmalen plaats vindt, wanneer een Leeraar tot

zijne nieuwre Gemeente komt, kunnen zij niet uitdrukken,—zoo

was het geene laauw- noch onverschilligheid, dat mij dit niet is

te beurt gevallen : maar enkel veroorzaakt, dat ze geen berigt van
mijne aankomst konden erlangen, doordien alle zaken reeds

tevoren zóó wraren bepaald, om mij op eene koninklijke wijze, als

’t ware, als Gereformeerde predikant van den Oranje Vrijstaat
,

te Reddersburg
,
in de Gemeente

,
in te halen.

Reddersburg
,
de plaats mijner woning, is nog een jeugdig dorp

en is nog niet op de kaart van Zuid-Afrika aangestipt
;
want in

het begin van ’tjaar 1859, was het eene veeplaats of boerderij,

onder den naam van Vlakplaats bekend, toebehoorende aan een

mijner dierbare broeders, thans Ouderling der Gemeente, en is

door ZEd., voor 20,000 rijksdaalder
( 1500 pond sterling of 18,000

holl. gulden), in het midden van 1859, aan deze Gemeente, ver-

kocht geworden en bevat thans al 40 huizen, het meerendeel voor

het tegenwoordige ingerigt, enkel voor den Zondag en kerke-

dienst.

Zij heeft den naam van Reddersburg
,

bij den aanleg en ver-

heffing als dorp, ontvangen en bij den Staat alzoo opgenomen,
doordien velen der kinderen Gods, zich ontslagen gevoelden van
vele kerkelijke jukken en touwen, nl. reglementen en bepalingen,

welke het harte van Sion, sints lang bedroefde, en dus van en
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door den Koning zijner duur gekochte Kerk, gered waren

,

en

—

konden nu ongestoord en vrij opgaan, met de feestvierende menigte,

onder het geklank van het zuiver Evangeliewoord en goede orde

en tucht, onzer vrome voorvaderen, besloten te Dordrecht, anno
1618 en 1619, en—heeft reeds meer dan 400 lidmaten, door den
geheelen Oranje Vrijstaat verstrooid.

Dit dorp, neemt in uitbreiding en bloei, zeer toe, zoodat er

thans al vier groote winkeliers zijn en grooten handel, hoofdza-

kelijk in wol, met de omliggende vele boerenplaatsen, drijven.

De dorpsgrond, is plm. 3000 morgen in omtrek (een morgen, is^

100 treden in ’t vierkant), en bevat eene golvende vlakte, tamelijk

voorzien van water, en is omstreeks 4 uur van Bethanïè

,

eene

zendingstatie onder Kaffers en Hottentotten, ten oosten gelegen,

en plm. 12 uur, ten zuiden van Bloemfontein,
de hoofdzetel van

den Oranje Vrijstaat. Menigmaal kwam ik hetzelfde te herha-

len, als : Steile en stootende wegen, lange, moeijelijke en groote

togt
;

niet te vergeefs : want thans woon ik zekerlijk wel 5000
voet, boven de oppervlakte der zee, en—plm. 227 uur van de

Kaapstad en 147 uur van Port Klisdbeih, verwijderd.

Groote geldelijke opofferingen, worden er vereischt, om een
nieuw dorp aan te leggen, althans een Kerkdorp, zoo als boven
genoemde is, dewijl de Gereformeerde Gemeente van den Oranje
Vrijstaat, alhier alle bepalingen heeft gemaakt, zelfs over parti-

culiere en burgerlijke zaken, waaraan zich ieder kooper van grond
moet onderwerpen, en—alzoo ook alles heeft in orde te stellen,

wat tot welvaren van het algemeen strekt
;
doch des Heeren is

het goud en zilver,— Hij neigt het hart, tot dat Hij wil
;
want de

koopschat van den grond van het dorp, is reeds betaald
;
eene

groote pastorij, doch zonder schuld
;
eene fontein en put, enz.

;

en—de aanbesteedde nieuwe Kerk, voor de groote som van 60,000
rijksdaalder (4,500 pond sterling of 54,000 holl. gulden), welker
muren zich reeds omhoog verheffen, zal, zoo de Heere met ons
blijft, wel betaald worden

;
ja, voor het betimmeren van binnen,

zal denkelijk nog plm. 20,000 ryksdaalder (1500 pond sterling of
18,000 holl. gulden), moeten besteed worden.

Uit boven genoemde blijkt, dat zij, die zoo veracht en verguisd
worden van de wereld, liefde hebben voor de waarheid Gods en
de zuivere prediking des Evangelies, ja zich verblijdden in dezen
weg, ofschoon geldschaarsehte, tegenwoordig bijna ieder drukt,
vanwege de daling van wol, dat thans een derde scheelt van de
vorige jaren, én—Gods oordeel, door langdurige droogten, dit

land zoo zeer bezoekt, dat velen, koorn moeten halen, voor
hoogen prijs, uit het Kafferland, even als in de dagen van
Jakob, Gen. 42.— Hier bij komt, dat het aankoopen van zoo
vele gronden, zooals van het Griqualand

;

alsmede, dat zij thans
zóó in prijs gestegen zijn, dat eene totale geldeloosheid, onder de
voornaamste ingezetenen dezes lands, thans het geval is.

De redenen, waarom vele leden, zich van de Nederduitsch-

Gereformeerde Kerk alhier, hebben afgescheiden, ja sommigen
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vroeger reeds waren afgescheiden, en als Gereformeerde Kerk,
zich zelfstandig hebben geopenbaard, onder de leiding van den
WelEerw. heer D. Postma, zijn onderscheidene :

Vooreerst,—hebben sommige predikanten, reeds in vroegere
dagen, een dwangjuk op de schouders der vrome leden gebonden,
dat zij hunne kinderen niet wilden doopen, noch de groot gewor-
dene, als leden, op belijdenis aannemen, ja—eenige zelfs onder
censuur gezet, omdat zij de Evangelische Gezangen niet zorgen,

of weigerden te beloven, ze te zingen ;—ja, men heeft alzoo, pries-

terlijke heerschappij geoefend, over het erfdeel des Heeren, om
hetzelve met alles, zielskwellingen aan te doen;—ofschoon de

meeste predikanten, nog al regtzinnig prediken.

Wij zullen ééne daadzaak maar noemen. Voor eenige jaren,

hebben zelfs zes van die leeraren, zooals men ze nog noemt

:

Vrome 'predikanten, alsmede onderteekend door Ouderlingen, uit-

gegeven een boekje, onder den titel van : Herderlijke brief van
den Graaff-Reinetschen Ring, aan de Gemeenten van Colesberg

en Cradoch, anno 1842. Deze brief is gerigt, aan die leden

onder hen, die de Evangelische Gezangen niet zongen, welke
door die Eerw. heeren, op bl. 4 : Schoone Kerkgezangen, ....

op het N. T. gegrond

,

genoemd worden ;—ja, die Eerw. leeraren,

drukken zich verder tot die leden, onbeschaamd uit, bl. 6

:

u Gij hebt niet alleen uwe eigene stichting, welke gij daaruit
u kondet gehad hebben, moeten missen : maar ook het nut van
u anderen verhinderd. Wee ! degenen, door wien ergernissen
u komen. Keert gij u zelven er van af (nl. van de Ev. Gez.'),
“ zonder biddend onderzoek, dan veracht gij het Woord, en
“ Salomo zegt: Die het Woord veracht

,
zal verdorven worden.

1) Die Eerw. predikanten, spreken hier den vloek, het : Wee !

uit, over degenen, die de Evang. Gezangen niet zingen
;
ja, halen

den tekst van Matt. 18 : 7, hierbij zelfs aan, welke, volgens ver-

band, eene vermaning van Christus is, tegen hoogmoed, en

—

de kantteekening des Bijbels, leidt ons verder op naar Judas,
den verrader, kap. 26: 24.—Dus, die de Evang. Gezangen niet

zingt, is vervuld met hoogmoed, en—geeft aanleiding, dat anderen

van den weg der waarheid en die der Godzaligheid, afdwalen.—
Eene schoone verklaring !— Zie bijbelverhl. van Klinkenberg.

2) Komen die Leeraren, enz., den tekst van Spreuk. 13 : 13,

toe te passen, op die zoogenaamde Evang. Gezangen.—Dus, die

Gezangen, worden hier door de tekstaanhaling van Salomo :

Het Woord van God genoemd, en— deszelfs onderwijzing, ’t welk

den menschen-kinderen tot hunnen pligt vermaant.—Zie kanttee-

kening des Bijbels, alsmede de Bijbelverklaring der Engelsche

Godgeleerden.—En, wat nog erger is, die geene Evang. Gezangen
zingt, die veracht moedwillig en vermetel den Bijbel

,
het heilig

Woord Gods, en

—

zal verdorven worden ! Zietdaar ! de

toepassing, op die leden, van hunne leeraren, luide uitgesproken.

Maar ’t is nog niet genoeg; want op bl. 7, van dat schoone

boekske, betuigen zij stoutmoedig :
“ Zult gij de harten, van de



21

“ leden van Christus ligchaam, door uw vooroordeel of stijf-

“ hoofdigheid, langer kunnen doorboren en verscheuren, door te
“ weigeren, te zamen tot Zijnen lof en totj aller stichting te

“ zingen ?”

3) Komen die Eerw. heeren, in bovenstaande te bewijzen, dat,

die de Evang. Gezangeti zingen, leden zijn van Christus
ligchaam

:

maar—die ze weigeren te zingen, dat doen uit voor-

oordeel of stijfhoofdigheid,
en reeds lang het ligchaam van

Christus hebben doorboord en verscheurd,
en—nooit buiten

de Evang. Gezangen, tot lof van Christus, noch tot stichting

van anderen hebben gezongen .—Merkt in dezen, in welk een’

lagen peil, dus de Psalmen

,

bij die Eerw. heeren moeten staan !

Vreesselijke verklaring !...Die de Evang. Gezangen dus niet zingt
,

doorboord en verscheurt het ligchaam van Christus,—kan geen
lid van Christus zijn ,—is stijfhoofdig ,

en—weigert tot lof van
Christus te zingen. Zie ook Elpis

,
dl. 4, bl. 325, alwaar de Eerw.

leeraar P. Huet betuigt: u Hier worden blijkbaar, de Gezan-
“ gen met het TVoord vereenzelvigd, en die ze niet medezingen,
“ doorboorders van Christus ligchaam genoemd.”

Hoort nog verder, wat die Eerw. leeraren en Ouderlingen, in

dat boekje, zeggen: “O Broeders en Zusters! wij bidden u,

“ gedenkt met ernst, aan den aannaderenden dag des Heeren,
“ wanneer gij en wij, rekenschap van het regt gebruik of misbruik,
u van al die liederen, op Gods Woord gegrond en daarmede over-
“ eenkomstig (waarvoor wij de Evang. Gezangen houden), zullen
“ moeten afleggen.”

4) Wordt, door die Eerw. Heeren, na eerst den vloek uitge-

sproken te hebben, tot hen, die geene Evang. Gezangen zongen,
eene smeekbede gerigt, en worden daarop bepaald, bij den grooten
dag des oordeels

, en— wat zullen die Leeraren en Ouderlingen
daar zelf willen verklaren ?...Dat— de Evang. Gezangen

,
al

die liederen
,
op Gods Woordgegrond en daarmede overeenkomstig

zijn (waarvoor zij de Evang. Gezangen houden) ?—Wie ijst niet

van zulk eene verklaring ! en dat van Nederd.-Gereformeerde
leeraren en ouderlingen !—Dus—de Gezangen

,
zijn volgens die

Eerw. heeren, die het toch wel weten zulien : Gods Woord

,

heilig!—En—die ze niet zingt, is hoogmoedig
,

volgens Matt.
18 : 7,—vervuld met vooroordeel en stijfhoofdigheid,—veracht
Gods Woord, volgens Spreuk. 13 : 13 ,—is geen 'lid van Chris-
tus,

—

doorboort en verscheurt het ligchaam van Christus,

—

heeft nooit tot lof van Christus gezongen (als men Psalmen
zingt,— lastert en vloekt men misschien den Heere), óf wel ver-
staande, die geene Evang. Gezangen zingt, die lastert en vloekt

Christus,—en wat oordeel, treft dezulken ? Die Eerw. Leeraren
en Ouderlingen, hebben het reeds uitgesproken: Zij zullen
allen verdorven worden !—Genoeg hiervan.
Of straalt het Pemonstrautisme, niet door in de Evang. Gezan-

gen, als : De leer der algemeene verzoening ? Onder anderen,
Gez. 38 : 3 : God gaf Zijn zoon, voor die afgevallen wereld.—



En Gez. 48 : 1 : Zingt
,
Adams dankb’re zonen

,
enz. Is dit niet

Remonstrantsch ?

Lees Gez. 98 : 2 : Door den doop herboren
,
—hoe echt paapsch

is dit; enz. enz. Men leze: Een woord van Ds. D. Postma,
over de Gezangen, zie Elpis, dl. 4, bl. 320—323

;
alsmede ook in

datzelfde No : I)s. P. Huet, v.d.m. te Pietermaritzburg
,
over

de Gezangen en Herderlijke Brief, bl. 324, alwaar die leeraar

openlijk zegt :
“ Dat de Gezangen niet van Goddelijke, onfeilbare

“ ingeving zijn, gelijk de Psalmen, derhalve niet op ééne lijn met
“ de Psalmen of met Gods Woord mogen worden gesteld.”

En—

“

dat vele van de Gezangen, eene liberale, remonstrantsche
“rigting hebben, en als zoodanig eene brug zijn, van meer
“ openlijke liberalisme.”

Temeer, hebben die Eerw. heeren, daarenboven de conscientiën

hunner leden willen binden, om die Evang. Gezangen te moeten
zingen

,
en ze alzoo in Home’s priesterheerschappij willen opslui-

ten, en—bij overtreding, ze geducht te straffen, ’t Was die

predikanten zekerlijk vreemd, hoe bij de invoering dier zooge-

naamde Evang. Gezangen, of liever, door bovengenoemde leeraren

en ouderlingen genoemd: Schoone Kerkgezangen;—op ’t N. T.

gegrond (dus niet op het O. T., dat toch met het N. T één is) ;

—

liederen, op Gods Woord gegrond, waarvoor die Eerw. heeren ze

houden’,—hoe een groot deel der Gereformeerde Leeraars, Opzieners

en Leden, der Hervormde Kerk in Nederland, zich krachtig er

tegen verzet hebben ? Maar onze Eerw. heeren, hebben het voorbeeld

stipt gevolgd, als dat in Holland, nl. om ze met geweld op te dringen

;

doch te vergeefs,—God regeert! Zie A. Uppei j en I. J. Dermout.
Geschied, der Nederl. Herv. Kerk, 4 dl., bl. 314—329.

Verder,—die predikanten en ouderlingen, noemen zich nog
stout, op het einde van dat mooi boekske, bl. 8 : Uwe heilzoe-

kende Dienaars / nl., de Eerw. heeren : J. Pears, praeses, A.
Murraij, v.d.m., J Auret, A. Smith, v.d.m., S. Gous, J.

S. N. de Villiers, R. Hart, T. Heid, v.d.m., P. J. v. d.

Walt, A. Welsh, v.d.m., W. R. Thomson, v.d.m., A. Wie-
nars;—doch hebben zich zekerlijk heirin vergist: want er ont-

staat thans eene groote klove tusschen hen, en—duizende leden

van de Nederd.-Gereformeerde Kerk, ja

—

eene onheelbare breuk !

Niet lang geleden, las ik onderstaand oud puntdicht

,

van J.

Kool, op die Evang. Gezangen, in de Bazuin, van den 11 Nov.

1859, welke luidt als volgt

:

Hoe droevig, hoe vol treurgenot,

O Heer ! der legerscharen God,
Zijn mij die Asdod’s feestgezangen ;

Die men in Neêrlands temp’len hoort;

Een lokaas, dat de ziel vermoordt,

Wat Christen kan daar naar verlangen?

Mijn ziel, roept uit: O Vader ! Geest !

Dat leugen sterft en waarheid leeft.

Uit dit vers, ziet men, hoe reeds vele leden der Herv. Kerk,

in Nederland,
dachten over die Schoone Kerkgezangen,—liederen
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op Gods Woord gegrond
,
waan'oor die Eerw. heeren in Zuid-

Afrika

,

van dat gulden boekske, ze houden ,—by de invoering en

indringing dier Gezangen. En wat meer zegt,—men is nu
aan het werk, om eene verbeterde zangwijze der Evang. Gezan-
gen en der Psalmen

,
in te voeren

,

lees de Handelingen der

negende (laatste) vergadering ,
van de Sijnode der Nederd.-Geref.

Kerk in Z.-Afrika, anno 1857, bl. 75.—Ja, men leest daar

verder, dat—“ de indruk van de reeds gemaakte Proefzangen,
“ aan de Paarl,

de verwachting, op sommige leden, geheel heeft
“ overtroffen.”—Die Eerw. heeren, zullen misschien ook het

naamlooze werk volgen, dat bij Scholtens, te Groningen is

uitgegeven, waarin vele verbeteringen in zijn opgegeven, zoowel
in Psalmen als Gezangen

,

als in den Avondzang

,

vs. 7 : Drieèenig
God

,

dat moet volgens den tegenwoordigen verlichten tyd : Vol-

zalig God

,

zijn ;—of in Ps. 73 : 12 : In al mijn nooden
,
dat moet

wezen : blijdschap
;

enz.

Is het nu wonder, dat velen, die zoogenaamde Evang. Gezan-
gen niet zingen

,
en — ook hunne kinderen niet laten zingen? Doch

die heeren van dat boekje, verklaren al de zoodanigen, voor

:

Stijfhoofden,—verscheurders en doorboorders van de leden van
Christus ligchaam.—God zal nogtans ieders werk in het gerigt

brengen,—ook van Predikanten en Ouderlingen, en—we bidden
die Eerw. heeren, hunne eigene woorden toe, bl. 7 : Gedenkt
toch ook met ernst

, aan den aannaderden dag des Heeren ! Doch
laat ons tot een tweede punt overgaan.

Ten andere, kan het niet anders, doordien de Nederd -Gere-
formeerde Kerk alhier, hare Leeraren ontvangt van die Rooge-
scholen in Nederland , alwaar de waarheden Gods, openlijk

miskend en allerlei dwalingen en ketterijen, den jongeren wordt
ingescherpt; ja, aan de eene Akademie, wordt het Arianisme, aan
de andere, het Pantheïsme, en—aan de derde, zelfs het Atheïsme
geleerd; zie Ds. de Liefde, Protestanisch Pausdom, bl. 8.

—

Zeggen niet de HH. Groen van Prinsterer, Hogendorp,
van der Kemp, en anderen, in hun Adres aan de Sijnode, anno
1843, bl. 19, openlijk :

“ Dat het zelfs beter was, de studerende
“jongelingen, in plaats van naar de Hervormde hoogescholen,n&&v
u de scholen der Rabbijnen öf naar de Seminarièn der Roomschen te
“ zenden ?” Men leze inzonderheid, de Apologie. Is de afschei-
ding in Nederland, van het Hervormd Kerkgenootschap, enz.,

Fran. 1856, over de Akademische opleiding en derzelver leer, in
Nederland, bl. 82—87. Waaruit van zelve vloeit, dat zelfs al

onderscheidene leeraren alhier, liberaal zijn en vrijmoedig zeker-
lijk dat leeren, hetwelk door de leden der Ned.-Geref. Kerk,
openlijk in de Couranten is gepubliceerd, en— onlangs las men
nog in dezelve, dat sommige Ouderlingen, achterdocht hadden,
omtrent eenige hunner leeraren. Dit zegt de Courant openlijk,
door de leden der Ned.-Geref. Kerk in Z.-Afrika. Dit bekrach-
tigt Ds. P. Huet, en verklaart openlijk in Elpis van 1860,
bl. 332, het navolgende :

“ De Afgescheidene (Kerk) heeft
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“ evenwel boven ons dit voor : Dat zij waakt tegen deze hemel-
“ tergende misbruiken, onbekeerde predikanten, valsche Evange-
“ lieverkondiging en openlijke zonde en werelddienst in hare
“ lidmaten.” Dus, wij behoeven hiervan ook geen bewijs meer te

leveren.

Ten derde

,

staat de Nederd.-Geref. Kerk alhier, nog in zuster-

lijke
,

of liever kinderlijke betrekking

,

jegens de zoo liberale

Hervormde moederkerk in Holland

,

en zendt zelfs tot nog
toe, daar het openlijk bewezen is, dat zij (de moeder) in

hoererij leeft, hare eigene kinderen derwaarts, om aan hare

borsten te zuigen. Of is het in Zuid-Afrika onbekend, dat een

der achtingswaardige leden der Herv. Kerk in Nederland, Dr.
Capadoce, openlijk schrijft in de Vereeniging, Christ. stemmen

,

3 dl., bl. 563, deze klaagtoon? “ Ach
!

geen tiende deel der
“ 1400 a 1500 mannen, die daar vóór de Gemeenten optreden,
u kan getrouw genoemd worden en als verkondigers van een vol
“ en waarechtig Evangelie !—Een groot deel van hen, zijn loutere

“ zedepredikers,—vele, helaas ! verloochenen de hoofdwaarheden
“ der Schrift, de heilleer des geloofs !”—En de baron Van
Zuylen van Nyeveld, zegt in den Vierden brief

\

bl. 7, 8, tot

zijne lezers vrijmoediglijk : “Ik heb innig medelijden met u,

“ te inniger, omdat gij bedrogen wordt door valsche leeraars, die
et u schotels vol deugden en pligten voorzetten : maar den eenen
“ schotel, met het ware levensbrood, onthouden enz.—Ja, Ds.

de Liefde, meldt duidelijk in het Volksmagazijn, 4 jaarg., bl.

279, van die leeraren, dat het moeite zou kosten, om uit die 1500
predikanten, honderd regtzinnige te kunnen aanwijzen. Dat dit

alhier niet onbekend kan zijn, blijkt, dat zelfs een waardige
predikant, Dr. W. JRobertson, nog in de Nederd.-Geref. Kerk
alhier, niet lang geleden, van zijne Buitenlandsche reis terug-

gekeerd zijnde, dit openlijk in de Kaapstad heeft herhaald. Zie

Geref. Kerkbode in Z.-Afrika, No. 8, 1861.

Of is het onwaarheid, dat men in de Herv. Kerk in Nederland,
leert wat men wil ? Zegt niet de eene leeraar, de heer van der
Linden, in zijne Toespraak aan de Hervormden

,
bl. 42

:

“ Dat de inhoud der Dordsche Leerregels, onder het mensche-
“ lijk lapwerk behoort?”—Een ander, de Eerw. Posthumus:
“ Dat ze evenmin Christelijk zijn, als de Artikelen in de
“ Roomsche Consilie van Trente

;

—ja, de natuur der Gerefor-
< meerde Belijdenisschriften, zijn een kostelijke tooverband en
“ houten strijkijzers ?” Men leze ZEerw. over het stuk Simo-
nisme, bl. 56, 67.—Wat meer zegt, e(jn beroemde Professor aan

de Akademie, noemt vrijmoediglijk :
" Het Evangelie, een

“ wespennest van fabelen !” Zie Protestantsch Pausdom, bl. 8,

van Ds. de Liefde. Men loochent dus stout, alle Goddelijke

waarheden, ja—men drijft er den spot mede.
Indien dan de Nederd.-Geref. Kerk in Zuid-Afrika, geen deel

wil hebben aan de plagen van Neêrlands Herv. Kerk, dan zal zij

het woord van den profeet Hoséa, kap. 2 : 1, haastiglijk moeten
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opvolgen : Twist tegen ulieder moeder, twist (zegt de Heere),

omdat zij Mijne vrouw niet is, en Ik haar man niet ben.

Ten vierde, is de Nederd.-Geref. Kerk in Zuid-Afrika
,
homo

-

geen (gelijkaardig) met de Herv. Kerk in Nederland, nl. in het

vervolgen van dezulken, die zich niet blindelings aan haar over-

geven
;
want de smaad en hoon, welke de Gereformeerde Kerk

en hare leden, thans van vele der bovengenoemde kerk, niet

slechts leden, maar ook leeraars, te verduren heeft, is verregaande.

Zij, die niet met hen vereenigd kunnen en mogen blijven, op
grond van Gods Woord en Belijdenisschriften, zie de reeds ge-

noemde feiten, deze worden uitgescholden, voor Doppers en

Stijfhoofden, en—dat reeds vele jaren, ja, onder censure gezet,

verguisd en bespot
;

. . .

.

blikt men thans in ’t rond, dan maken
velen zich gereed, om ware het mogelijk, ze alle te verdrijven of

ze te bemoeijelijken. De Eerw. leeraar D. Postma, predikant

der Geref. Gem. te Rustenburg (Z. A. Republiek), heeft niet

weinige van die vurige pijlen moeten verduren, zelfs op ZEerw.
afgetrokken, van die leeraren, die nog regtzinnig, of liever gere-

formeerd heeten te prediken. Wij willen slechts een klein

staaltje aanstippen, nog kort geschied op Colesberg (Kaapkolonie),
door den WelEerw. ZGel. heer A. D. Luckhoff, predikant bij

de Nederd.-Geref. Gemeente aldaar, aan den WelEerw. heer D.
Postma, juist daar, om als Consulent, de Geref. Gemeente te

dienen,— in eenige brieven, en—die schaamteloos, door dien ge-

leerden heer, in de Colesberger Advertiser

,

van den 11 Maart
186*2, zijn geplaatst. Na eerst uit der hoogte te hebben geschreven,

valt die Eerw. heer, pas predikant zijnde, aldus uit

:

“ Toon aan, dat uwe Kerk, regt heeft op den naam, welke zij

a zich toeëigent, en zij zal als zoodanig erkend worden ! Bewijs,
u dat bij U de waarheid is, en bij ons de leugen, en ik zal U
“ eeren ! Totdat Gij dit doet, kan ik niet anders, dan U beschou-
“ wen, als een verleider des volks, en, wat erger is, als een anti-
“ christ, een, die tegen Christus is.”

In bovengenoemde, toont die Eerw. heer, eene priesterlijke, ja

Pausselijke magt, te bezitten, om ons den naam van Gerefor-
meerde Kerk al of niet te kunnen geven.—Verder, schijnt het,

dat die predikant nog niet weet, wat waarheid is, althans in de
Nederl. Akademische opleiding, heeft ZEerw. ze niet geleerd.

En—daarop volgt als ’t ware, de Pausselijke banvloek : Ds.
Postma, wordt, zoo lang ZEerw. niet voldoet, aan den priester-

ëisch van Ds. A. D. Luckhoff, door ZEerw. beschouwd, als

een verleider des volks, en, wat erger is, als een antichrist, een, die

tegen Christus is. Een liefelijke tekst, voorzeker ! is door dien

WelEerw. heer, tot onderwerp gekozen!... en daarop volgt van
zelve het gebed, uitgestort, over Ds. D. Postma, welke luidt als

volgt

:

“ Ik neem in mijne correspondentie, afscheid van U, mei den
u wensch, dat de Heere in Zijne genade, ook Uwe oogen moge

D
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“ openen voor Uwe dwaling, en U uit eenen vervolger maken
tl qpoge, tot eenen ijverigen dienstknecht van Christus. Ik
“ noem mij,

li Uw Dienaar, A. D. Luckhoff.

“ P.S. Ik zal zoo vrij zijn, ten nutte van het publiek, deze
u correspondentie te laten drukken.

u Colesbsrg
,
den 10 Maart, 1862.

,,

Uit deze bede blijkt het, volgens dien geleerden heer, dat Ds.
Postma, blind is voor zijne dwaling

,
en

—

een ijverige vervolger

is van Christus, ja—ZEerw. is, volgens den heer Luckhoff,
geen dienstknecht van Christus : maar... wie ijst er niet van,

dus van

—

den duivel! Men spreekt van liefde, en— verlichting

;

zietdaar ! ze schijnt in vollen glans, in den Wel-Eerw. ZGel.
heer A. D. Luckhoff, v.d.m. der Nederd.-Geref. Kerk te

Colesberg.

De Eerw. leeraar D. Postma, heeft ook dit laatste schrijven,

wederom beantwoord : maar die brief, is door dien geleerden heer

geweigerd, om denzelve aan te nemen, en is eindelijk op straat

gevonden
;
doch later, denkelijk door eene vriendenhand, in. de

Colesberger Advertiser
,
met al de overige brieven, geplaatst

geworden. De christelijke en liefelijke raad, die Ds. D. Postma,
aan dien Eerw. heer, eindelijk geeft, is als volgt :

“ Ga met dat
“ schrijven, eerst voor het aangezigt des Heeren, vóór en aleer
“ Gij het aan de drukpers overlevert. Mijnentwege, zal het
u goed zijn, dat ook dit, door U zelven wordt geopenbaard.

(( WelEerw. Heer ! Ik eindig met heilbede en de verzekering,
“ dat ik hoop, deze correspondentie, voor het aangezigt des Heeren
“ neder te leggen.

u Uw Dw. Dienaar in Christus,

“D. POSTMA.”

Deze Colesbergsche geschiedenis, is niet alleen het werk van
dien predikant en deszelfs kerkeraad : maar ook van den Wel-
Eerw. heer A. A. Louw, predikant te Fauresmith

,
alsmede van

den heer P. J. van den Heever, Czn.,zie den brief van laatst-

genoemde, in de Colesberger Advertiser
,

en andere leden dier

Kerk. ja ’t was een oploop, en—zeer denkelijk, laat men nu van
achteren, het gelag betalen, door den jongen leeraar Luckhoff,
even als men vroeger gedaan heeft, met den voormaligen predi-

kant, den Eerw. heer T. Reid, in het drijven van de Evang.
Gezangen.
Dat is nu de taal en bede, van een Herder en Leeraar, in de

Nederd.-Geref. Kerk, in Z.-Afrika! bitterheid en vloek!—ja, die

heer, schijnt alle gevoel verloren te hebben, en—gaat, helaas

!

in volgende antwoorden, beleefdelijk door deze en gene, aan

ZEerw. gedaan, in boozen ijver (in Couranten), schaamteloos nog
voort. Men moet van toepassing op dien predikant maken,



27

de spreuk : Uit den klaauw
,

kent men den leeuw

;

óf volgens

Openb. 22 : 11 : Die vuil is dat hij nog vuil worde .

Doch,—laat ons nu een tegengesteld loffelijk getuigenis

eens hooren, welke de waardige leeraar, P. Htjet, openlijk

aflegt, in Elpis, dl. 4, bl. 331, 332: u Ik geloof, dat Ds. Postma
" alle aanspraak heeft op de achting en liefde yan alle godvruch-
“ tigen. Zoo waardig een Evangeliedienaar, dat ik het als den

“grootsten zegen zoude achten, zoo al onze Gemeenten, met
u dergelijke leeraren, bevoorregt werden. Er is niet veel geeste-

“ lijk onderscheidingsvermogen toe noodig, om het u wij dan
11 hebben den zin van Christus,” in al ’s mans gedragingen,
“ woorden en schriften, te lezen. Ik geloof, dat hij op zijnen weg,
u ook in de zaak der afscheiding, door Eenen geleid wordt, tegen
“ wien het vergeefs en vreesselijk is, uit verkeerden ijver te
“ strijden, en omtrent wien het hoog tijd wordt, hem niet langer
“ te bekampen, noch als scheurmaker te qualificeren, en daaren-
u tegen zijne belasteraars aan de kaak te stellen.”

Zietdaar ! het getuigenis van den WelEerw. heer P. Huet, in

Elpis, aangaande Ds. D. Postma, v.d.m. te Rustenburg ;

—

doch het schijnt, dat Ds. Luckhoff, cs ., dat alles willen

verwoesten.

Laster en kwade geruchten, zijn in menigte verspreid gewor-

den, aangaande Ds. Postma : maar schrijft Dr. S. Hofmeyr,
v.d.m. te Montagu, in datzelfde No. van Elpis,

bl. 355 :
“ Maar

u bovenal is het mij tot vreugde, dat ik u berigten kan, als uitslag
u van mijn onderzoek, zoo veel mij dit mogelijk is geweest, dat
“ de algemeen bekende geruchten, tegen Ds. Postma verspreid,
(t logenachtig en lasterlijk zijn.”

De strijd, tegen de waarheid, is thans groot, alsmede tegen

allen, die God wenschen te dienen naar Christus instelling en

getuigenis, op grond van Gods heilig Woord en Gereformeerde
Geloofsbelijdenis, en—juist te Colesberg, schijnt een bijzonder

octrooi te bestaan, om het volk Gods te vervolgen,—gedenk aan
dien Herderlijken brief, aan de Gemeenten van Colesberg en

Cradock . En—zoo wordt vervuld : Allen, die godzaliglijh willen

leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Of is

Gods volks testament niet aldus verzegeld : In de wereld zult

gij verdrukking hebben ? doch tot hunner troost, staat er ook in

geschreven: Maar hebt goeden moed, zegt de Heere Jezus, hun
Verlosser, JA heb de wereld overwonnen, Joh. 16: 33. Ja, de
Colesberger Advertiser, was voor weinige weken, vol met vloek
en haat van de zoodanigen, zoodat de Redactie zelfs is genood-
zaakt geworden, om een einde daaraan te krijgen, alle die stukken
voortaan te zullen plaatsen, onder de Advertentiën.

Nog moeten wij iets aanstippen. Ook wordt treurvol in dezen
bewaarheid, hetgeen de Profeet Ezech. 16: 44 zegt: Zoo de
moeder is, is hare dochter,—althans zullen we dit, niet op reke-

ning van Ds. Luckhoff zetten
;
doch zien we de onchristelijke

en ongepaste keuze van Rom. 16 : 17, 18, dan kon het zoo zijn

:
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want op de deur van een diaken der Ned.-Gereformeerde Gemeente
te Colesberg, was kort na bovengenoemde geplakt

:

“ Aan den WelEerw. ZGel. heer D. Postma, ex Kaffer
“ Zendeling, en nu aangenomen Blinde, om de Blinden te leiden.
“ Lees Rom. 16: 17, 18”

Zie dezelfde Colesberger Advertiser, onder de Advertentiën.

Ter wille onzer lezers, zullen wij dien tekst u voorleggen, welke
op den WelEerw. heer D. Postma, wordt toegepast : En ik bid

u broeders ! (vermaant de Apostel Paulus) neemt acht op degenen ,

die tweedragt en ergenissen aanrigten tegen de leer
,
die gij van

ons geleerd hebt
;
en wijkt afvan dezelve Want dezulken dienen

onzen Heere Jezus Christus niet
,
maar hunnen buik; en verlei-

den door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen.

Zietdaar! hoe ver men zelfs is afgeweken, van alle Christelijke

liefde

,

en—dat van de zoodanige, die zich beroemen, dat zij

Jezus zóó liefhebben
,
en—voor Zijn Koningrijk strijden !— Is

dat de taal van Christus? is dat de inhoud des Evangelies ?

Verder. De zoo straks genoemde P. J. van den Heeyer,
Czn., zegt ook vrijmoediglijk in die Couranten, dat zij—die zich

van de Ned-- Geref. Kerk afscheiden,
meineedigen zijn; dat zij

de Geloofsartikelen : Ik geloof ééne heilige, algemeene
,
christelijke

Kerk
,
en : He gemeenschap der heiligen , verscheuren ;—dat IK.

D. Postma, het formulier van het Avondmaal, niet mag gebrui-

ken : want Z.Eerw. rigt, volgens verklaring van dien heer, en

die man weet het zoo zeker, tweedragt aan, in het Kerkelijke ;

—

ja, vloek en toorn, wordt van dien heer uitgespuwd, tegen allen

die zich afscheiden van de Ned.-Geref. Kerk, zooals met Jer.

9: 8: Hunne tong is een moordpijl, zij spreekt bedrog; een

ieder spreekt met zijnen naasten van vrede met zijnen mond

:

maar in zijn binnenste legt hij zijne lagen
;
ja,—laat daarop stout

volgen: Gij zijt buiten de genade;— enz-, enz. Doch genoeg
hiervan.

Het tegengestelde, leest men in Elpis, 4 dl., bl. 328, 329,
door den waardigen leeraar P. Huet, geschreven: “Ik geloof,

“ dat Ds. Postma gelijk heeft, met te zeggen, dat de Afscheiding
“ hier te lande, reeds vóór zijne komst, feitelijk bestond.” En

—

“ Ik geloof, dat de Afgescheidenen, niet slechts eene handvol
u ontevredenen : maar eene beslaande partij in de kerk, van lange
“ tijden her, uitmaken.” Laat ons nu het vijfde punt beschouwen.

Ten vijfde, is de Ned.-Geref. Kerk in Z.-Afrika, één met de

zoo liberale Herv. Kerk in Nederland; want zij neemt alhier de

leden dier Kerk, als de hare aan, slechts op bewijs van Hoop- of
Lidmaatschap) ;

zie Art. 1 der Wetten en Bepalingen, enz. ;

—

ofschoon men weet, dat vele leden in Nederland, de zonde en

wereld dienen, en— alle waarheden, schier loochenen.

Doch geen wonder; want zij, die alhier in Z.- Afrika leeraar

worden, onderteekenen ook niet het Formulier voor de Leeraars,

vervaardigd door onze vrome H^rdsche vaders in 1619 : maar het
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Haagscke, het Gouvernementele
,
dat van 1816

;
en—ofschoon men

met zekerheid beweert, dat zelfs een leeraar van de Ned.-Geref.

Kerk alhier, den menschen wijs maakt, dat zij
,
dat Formulier van

Dordrecht 1619, onderteekenen, en

—

mij Afgescheidenen in

Nederland
,
dat van 1816, het nieuwere

;
doch, als dat waar is,

denken wij liever, dat die leeraar, ja leeraren, het formulier van

Dordrecht 1619, nog nooit gezien of gelezen hebben, althans

ben ik in die gedachte, onlangs versterkt geworden, door twee

jeugdige leeraren der Ned.-Ger. Kerk in de Kaapkolonie
,
welke

de krachtigste verzekeringen aflegden, dat zij,—dat van 1619

hadden onderteekend, en—ofschoon ze bepaald werden, bij bl.

40, 41, der Wetten en Bepalingen,
enz., werd door een van die

Eerw. heeren verzocht, dat ik dan, de Formulieren van 1619, tegen-

over die van 1816, moest stellen; en—om het verlangen van

dien Eerw. Heer, alsmede ook van anderen, te voldoen, luidt het

Formulier van Dordrecht 1619, welke vastgesteld is in de

164ste zitting, aldus

:

“Wij ondergeschrevene Bedienaren des Goddelijken Woords,
“ resorterende onder de klassis van N.N., verklaren opregtelijk en
“ in goeder consciëntie voor den Heere

,
met deze onze ondertee-

“ kening, dat rcij van harte gevoelen en gelooven
, dat alle de

“ Artikelen en stukken der Leere
f
in de Belijdenis en Catechis-

“ mus der Geref. Nederl. Kerken begrepen, mitsgaders de
" verklaring over eenige punten der voorzeide Leer, in de Nationale
“ Sij node, anno 1619, tot Dordrecht gedaan, in alles

,
met Gods

“ Woord
,
overeenkomen. Beloven derhalve, dat wij de voorzeide

“ Leer, naarstiglijk zullen leeren, en getrouwelijk voorstaan,
“ zonder iets tegen dezelve Leer, hetzij openlijk of heimelijk,
“ directelijk of indirectelijk te leeren of te schrijven.

“ Gelijk ook, dat wij niet alleen alle dwalingen, tegen deze
“ Leer strijdende, en met name, ook die in de voorzeide Sijnode
“ zijn veroordeeld, verwerpen : maar dat wij ook genegen zijn

“ dezelve te wederleggen, tegen te spreken en allen arbeid aan te

“ wenden, om dezelve, uit de Kerk te weren. En indien het zoude
“ mogen gebeuren, dat wij na dezen, eenig bedenken of ander
“ gevoelen, tegen deze Leere kregen, beloven wij, dat wij hetzelve
“ noch openlijk, noch heimelijk, zullen voorstellen, leeren of
“ verdedigen, met prediken of schrijven : dat wij hetzelve, alvo-
“ rens den Kerkeraad, Klassis en Sijnode zullen openbaren, om
“ aldaar geëxamineerd te worden

;
bereid zijnde te aller tijd, ons

“ het oordeel des Kerkeraads der Klassis of Sijnode, gewilliglijk
“ te onderwerpen, op poene, dat wij hier tegen doende, metterdaad
“ ( ipsofacto

)

,
van onze diensten, gesuspendeerd zullen zijn. En

“ indien de Kerkeraad, Klassis of Sijnode, te eeniger tijd, om
“ gewigtige redenen van nadenken, om te behouden de eenigheid
“ en zuiverheid der Leere, goedvond van ons te eischen, nadere
“ verklaring van ons gevoelen, over eenig Artikel dezer Belijdenis,

“van den Catechismus, of verklaring der Sijnode Nationaal;
“ zoo beloven wij ook mits dezen, dat wij te aller tijd, daartoe
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“ zullen gewillig en bereid zijn, op poene als boven. Behoudens
“ nogtans liet regt van appèl, ingeval wij misschien, door sententie
“ des Kerkeraads, der Klassis of Sijnode, meenden bezwaard te

“ zijn
;
gedurende welken tijd van appèl, wij ons met de uitspraak

“ en het oordeel van de Provinciale Sijnode zullen tevrede
“ houden.” Zie Kerkelijk Handboekje

,

bl. 257, 258.

Doch laat ons nu eens hooren, hoe dat Haagsche, het Gouver-
nementele Formulier van 1816, volgens Prof. Heringa, berigt

aangaande de zeven stellingen
,
bl. 94, luidt, welke dat van Dor-

drecht 1619, op zijde heeft geschoven, en—in de Hervormde Kerk
in Nederland

,
ja—ook in de Nederd.-Gereformeerde Kerk in

Zuid-Afrika, is ingevoerd, lees bl. 40, 41, der Wetten en Bepa-
lingen

,
voor de Ned.-Ger. Kerk in Z.-Afrika. Het luidt als

volgt

:

“ Ik, ondergeschrevene, door de Algemeene Kerkvergadering
“ der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika tot de openbare predik-
“ dienst in de Gereformeerde Kerk geadmitteerd, verklaar bij

“ deze opregtelijk, dat ik de belangen, zoo van het Christendom in
“ het algemeen, als van het Gereformeerde Kerkgenootschap in
“ het bijzonder, door leer en wandel zorgvuldig zal behartigen

;

“dat ik de leer, in de aangenomen formulieren van Eenigheid der
“ Gereformeerde Kerk vervat, ter goeder trouw aanneem, en

“ hartelijk geloof, als 'overeenkomstig Gods Heilig Woord; dat
“ ik dezelve naarstig zal leeren en handhaven, en dat ik op de
“ bevordering' van Godsdienstkennis, Christelijke zeden, orde en
“ eendragt mij met allen ijver zal toeleggen

;
verbindende mij bij

“ deze mijne handteekening tot al het voorz.
;
en om, zoo ik

“ bevonden word tegen eenig gedeelte van deze verklaring en
“ belofte gehandeld te hebben, allerwege mij te zullen onderwerpen
“aan de uitspraken der bevoegde Kerkelijke Vergaderingen.”

Zietdaar ! het zoo beruchte Formulier van 1816.

Willen wij nu eens zien, het groot verschil,
tusschen het Onder-

teekenings-formulier voor Leeraren, van Dordrecht 1619, en

—

het Koninklijke Haagsche
,
dat van 1816? Volg ons dan.

In dat van 1619 zien we, dat de Leeraren aldaar verklaren en

onderteekenen, dat zij van harte gevoelen en gelooven,

dat alle de Artikelen en stukken der Leer,
in de Belijdenis (37

Geloofsartikelen) en Catechismus der Gereformeerde Nederland-

scke Kerken begrepen
, mitsgaders de verklaring over eenige punten

der voorziende Leer (Dordsche leerregels), in de Nationale Sij-

node
,
anno 1619 te Dordrecht gedaan, in alles met Gods

Woord overeenkomen.
Doch— de Nederd.-Geref. Kerk in Z.-Afrika, heeft die van

Nederland, stipt gehoorzaamd, en het Gouvernementeel-Kerke-

lijke Formulier

,

dat in 1816 is ingevoerd en doorZ.M. Willem I,

is goedgekeurd en bekrachtigd,— alhier aangenomen, zie bl. 40,

41, der Wetten en Bepalingen
,
enz., alwaar de predikant belooft

en belijdt, dat—hij de leer, in de aangenomene Formulieren van
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Eenigheid der Gereformeerde Kerk vervat, ter goeder trouw
aanneemt, en hartelijk gelooft, als overeenkomstig Gods Heilig
Woord.
Maar, vooreerst, welke aangenomene Formulieren ? die van

Dordrecht 1619, zie boven, noemt ze: maar— die van 1816, ver-

zwijgt ze. Een der leden dier Sijnode, Donker Curtius, ligt

zelf den sluijer op, waarom de Sijnode in 1816, zoo ook van zelve

in Zuid-Afrika, die verzwijgt
;

nl. men wil de Dordsche Leer-
regels of Vijf Artikelen tegen de Remonstranten, niet daar onder
aannemen

;
zie Godgel. bijdragen

, 1835, 9 dl., bl. 12, 13, en—
inzonderheid de wederlegging

,

in de Apologie, bl. 23—42. Dus,
de Gereformeerde Leer, zoo krachtig daarin vervat, heeft men
vaarwel gezegd, en—de Leeraar heeft ze dus hier niet te kennen,
noch dezelve te leeren.

Ten andere, drukt het nieuwere Formulier zich uit, dat zij de
leer, die overeenkomstig Gods heilig Woord, in de aangenomene
formulieren begrepen is, ter goeder trouw aanneemt, en hartelijk

gelooft. Maar, welke leer ?—het onderteekenings-formulier van
1619, drukt het uit, nl. de 37 Geloofs-artïkelen, Catechismus en
Dordsche leerregels : maar—dat van 1816, behoudt daarover een
diep stilzwijgen, en zegt, het is die, welke overeenkomstig Gods
Woord, in de aangenomene Formulieren gevonden wordt en daar-
mede overeenstemt, nl. ter goeder t r o uw zietdaar, de
dubbelzinnige betuiging, waardoor eene wijde deur is geopend,
voor Remonstrautisme en Liberalisme, ja—voor allerlei dwaling
en leugen. Dus moeten wij het nieuwere onderteekenings-formu-
lier, aldus lezen: Dat de Leeraar zich thans verbindt, om de
aangenomene Formulieren te leeren, in zooverre zij met
Gods heilig Woord overeenkomen

.

Welk verschil,

met dat van 1619 !—Daar verklaart de onderteekenaar :
“ Dat

“ hij van harte gevoelt en gelooft
, dat alle de Arti-

“ kelen en stukken der Leer, in de Belijdenis en Catechismus der
“ Geref. Nederl. Kerken, mitsgaders de verklaring over eenige
“ punten der voorzeide Leer, in de Nationale Sijnode, anno 1619
“ te Dordrecht gedaan, in alles met Gods Woord over

-

11 eenkomen.
Dus—de Dordsche leerregels, zijn in de Ned.-Geref. Kerken

in Zuid- Afrika, uitgeschrapt;—de Gereformeerde leer, daarin
vervat, is misschien in het oog dier Kerk, te hard : want men is

nu meer verlicht, dan voor twee eeuwen.
Dat men in de Herv. Kerk in Nederland, vanwaar de predi-

kanten in de Ned.-Geref. Kerk in Zuid-Afrika overgaan, niet
gelooft, dat alle de Artikelen en stukken der leer, in de Symbo-
lische boeken voorkomende, in alles met Gods Woord overeen-
komen

:
ja, dat de leeraars daarvan mogen afwijken, zegt zelve de

Sijnode in Holland, in 1841, “doordien,” zegt ze, “ de feilbare
“ opstellers dier Fo' mulieren en Belijdenisschriften, zich vergist,
“ min helder gedacht , of zich niet gelukkig uitgedrukt hebben.”

Zietdaar, het Synodale antwoord! En—dat diezelfde geest, ook
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liier woont, is openbaar; want de Formulieren, worden zelfs

openlijk, in de Courant, op zijde geschoven ; zie onder anderen
het Volksblad, van den 28 Junij 1860, onder den titel : Is de geest

der Formulier-gehechtheid bestaanbaar ? en—is geteekend met
den naam van Protestant; doch die Protestant, heeft in zijn

stuk vergeten, om aan te toonen, waarin de Formulieren in strijd

zijn, met den Bijbel
;
doch om dat te doen, zal het hem gaan,

even als de bouwers van Babels toren.

Dat nu de predikanten, volgens het onderteekenings-formulier

van 1816, de volkomenste vrijheid in leer en prediking hebben,
zegt zelfs Ds. Molenaar, in zijn Adres

,

bl. 16, 17 :
“ Duidelijk

“ is het dus, dat alle jonge predikanten, welke na 1816 zijn aan-

“ gekomen, de volkomenste vrijheid in leer en prediking hebben.”
En de leeraren Moorrees en Bahler, schrijven in hun Protest
aan de Sijnode, bl. 5 :

1 ( Dat de invoering van het nieuwe onder-
“ teekenings-foramlier van 1816, met geen ander doel is geschied,
“ als dat lijnregt met dat van Dordrecht

,
van 1619, in strijd

“ staat

;

daar de onderteekenaren niet gehouden zijn te erkennen,
“ te gelooven en te leeren, dat alle artikelen en stukken der leer

,

“ in deze Formulieren van eenigheid voorkomende, in alles met
“ Gods Woord overeenkomstig zouden zijn

;
en—dat deze com-

“ missie, alzoo willekeurig en onregtmatig de constitutionele
“ bepalingen van het Gereformeerd Kerkgenootschap geschonden,
“ den vasten grondslag derzelver Kerk weggenomen

,
en tevens die

“ Kerk van eene bepaalde en uitsluitende, in eene onbepaalde en

“ geheel vrijzinnige Kerk veranderd heeft.”—Ja, Ds. du Cloux
schrijft, in zijn Antwoord aan de Morgenster, bl. 30, zeer naïf

:

“ Dat iemand teregt gezegd heeft, dat de Gereformeerde Kerk in

“1795 gestorven en in 1816 begraven is.”—Zooöok oordeelt Ds.

Chantepie de la Saussaye, in het Tijdschrift Ernst en Vrede ,

derde jaarg., No. 1, bl. 12: “Dat de Hervormde Kerk, thans
“ onder gewettigde leervrijheid leeft”— Hoort wat de baron van
Zuijlen van Nijeveld zegt, van het Formulier van 1816, in

zijne Waarschuwing aan mijne Hervormde landgenooten
,
vierde

brief, bl. 8—10 :
“ Dat het formulier zoo flaauw, zoo rekkelijk,

“ zoo listig en fijn gesponnen is, dat de leeraars bij het afleggen
“ van dien nieuwen eed, eigenlijk niets verklaren en leeren kunnen
“ wat zij willen. Van toen af dagteekent zich het verval onzer

Kerk.”—En wat zegt de heer Lisman van het formulier, in zijne

Grieven tegen het hedendaagsch Hervormd Kerkgenootschap, bl.

12—14? “ Ieder kan wie hij ook zij, al ware hij Ariaan, Pela-

“ giaan, Sociniaan, nagenoeg Deïst

,

enz., dezelve in opregtheid
“ onderschrijven, daar zij in waarheid tot niets bepaalds en stelligs

verbindt ;” enz. We kunnen niet genoeg aanprijzen, de Apolo-

gie. Is de Afscheiding in Nederland, enz., welke dit zoo krachtig

en onwederlegbaar heeft uiteengezet. Doch laat ons verder gaan.

Ten zesde

,

hebben de predikanten in de Ned.-Geref. Kerk
alhier, eene groote schuld opgeladen, om zich met de Hervormde
Kerk in Nederland

,
voortaan te blijven verzwageren

,

en nooit
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hunne Gemeenten hebben opmerkzaam gemaakt, dat er sints 1834,
eene groote Scheiding

,
in de Herv . Kerk in Nederland

,
plaats

vindt: maar—integendeel, door sommigen, toen God eindelijk

de mare van verlossing deed hooren, heftiglijk zich hebben uitge-

laten, over de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk in

Holland. Zie onder anderen, het boekje van den Heer I. J,

Herman, te Burgersdorp
,

zich noemende Zendeling
,

bl. 49,

hetwelk vol onwaarheden en laster is, aangaande de geschiedenis

der Chr. Afg. Gerf Kerk in Nederland
,
en waarin die zende-

ling, den Wel-Eerw. heer D. Postma, gedurig smalende in komt
te titelen, van Zendeling

!

doch moede en zat geworden zijnde, tot

walgens toe, van zulk lezen, verwijzen we dien heer, zich nog
noemende Zendeling I. J. Herman, slechts op Matt. 19: 3—9,
inzonderheid op vs. 6 en 9.—Doch als God werkt, wie zal stillen ?

Teregt zegt Ds. P. Huet, in Elpis
,
4 dl., 1860, bl. 332, 333 het

volgende :
“ Ik geloof, dat men onregt doet aan de Afgescheidene

t( Kerk in Nederland en zich tegen haar bezondigt, door haar in

“een hatelijk daglicht te stellen, en niet veeleer te erkennen, dat
“ van de geheele afscheiding in Nederland

,
de Gereformeerde

“ Kerk aldaar de oorzaak en de schuld is.

“ En dat het de pligt is der Nederd.-Gereformeerde Kerk in
“ Zuid-Afrika, om de Afgescheiden (ofHerstelde) Gereformeerde
“ Kerk in Holland noch in Afrika langer te miskennen : maar
“ integendeel, om te trachten zich met die Kerk, in zusterlijke
“ verbindtenis te stellen.”

Ook leest men in de Wetten en Bepalingen der Ned.-Geref.
Kerk in Z.-Afrika, bl. 91 :

“ Dat er eene briefwisseling met
“ andere Gereformeerde Kerken plaats hebben zal.” En—“ dat
“ tot de HoogEerw. Sijnodale vergadering toegelaten zullen wor-
“ den, als eene deputatie, Preshijterianen, die de belijdenis van
“ Westminster zijn toegedaan,” enz.—Dus niet met de Christ.

Afgesch. Geref. Kerk van Nederland, zij is vast niet Gerefor-
meerd

!

daar het toch zoo duidelijk bewezen is, dat zij de histo-

rische voortzetting der Geref. Kerk in Nederland is. Zie
Apologie.—En juist die Presbij teriaansche Kerk in Schotland,
heeft op hare laatste Sijnode verkozen, eene Sijnodale Commissie,
om zich in persoon te vertegenwoordigen, op de Sijnode 1860, te

Hoogeveen, van de Christ. Afgesch. Gereformeerde Kerk in

Nederland

;

en—aldaar zijn verschenen de Wel-Eerwaarde heeren
James Harper, Theol. Doet., Moderator der laatst gehoiidene
Sijnode te Edinburgh en Professor in de Systematische Godge-
leerdheid ;

—

William Peddie, Theol. Doet. en Predikant van
de Vereenigde Presbijteriaansche Kerk te Edinburgh, en—de
heer John Dick Peddie, Ouderling van de Vereenigde Presbij-

teriaansche Kerk te Edinburgh,—en deze Hoog-Eerw. heeren,
hebben, in naam hunner Kerk, zich vereenigd met de Christ. Afg.
Geref. Kerk in Nederland

,

in de allernaauwste zusterlijke be-

trekking, en

—

niet met de zoo alhier geroemde Hervormde Kerk
van Holland. Die Eerw. Leeraren der Schotsche Kerk, spreken

E
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in naam hunner Sijnode, de Sijnode der Chr. Afg. Geref. Kerk
aan, als : Vaders en Broeders !—Welk een verschil, met dat
van een Nederd.-Geref. leeraar alhier, jegens den Wel-Eerw. heer
D. Postma : Verleider des volks! Ben Antichrist!.,..
Lees de kernachtige Toespraken dier Hoog-Eerw. Leeraren en
Opziener

,
deputaten van de Presbijteriaanscke Kerk in Schot-

land . Zie Handelingen van de Sijnode der Chr. Afg. Ger. Kerk
in Nederland

,
bl. GO— 68, en—H. de Cock, de Vereenigde Pres-

bijteriaansche Kerk van Schotland en hare betrekking tot de Chr.

Afg. Ger. Kerk van Nederland. Wij zullen nogtans eenige
regelen, van die Hoog-Eerw. broeders in Christus Jezus, om
onzer lezers wil, overnemen.

Vooreerst
,
van den Theol. Doet. en Professor J. Harper,

welke zijn als volgt :
“ Wanneer ik deze Vergadering (Sijnode)

“ overzie, verbeeld ik mij in het midden te zijn van de oude
“ Bataafseke Kerk

,
van wier overgegevenheid voor de dienst van

“ Jezus, ik gelezen heb, en aan wier geleerde geschriften, de
“ kerken van mijn Vaderland, en niet alleen deze : maar geheel

“het Evangelisch Protestantisme, veel verschuldigd zijn. Ik
“ heb gezegd, dat ik mij verbeeld, mij in het midden te bevinden
“ der kerk van Vitringa, Venema, Witsius. Of zie ik deze
“ mannen, niet in hunne opvolgers ? want zooals ik U thans daar

“voor mij zie, zijt gij geneigd hunne gevoelens ^roort te planten
“ en de belangen voor te staan, die hun hart dierbaar waren

“ Welk een heilige broederschap is het, wanneer ik U met hen
“ vereenigd zie in het geloof aan éénen God en Zaligmaker, en

“in het geloof aan de verlossing, door het bloed van Jezus
“ Christus !

“Van de veranderingen die plaats gegrepen hebben, is er geene
“ betreurenswaardiger, dan de afval van de Hervormde Kerken,
“ van de Evangelische leer

“ Gij kunt ons helpen, geliefde Broeders ! door uw voorbeeld.
“ Wij zullen grootelijks ondersteund worden door de overtuiging,
“ dat uwe zaak, de zaak van God is, en door den goeden geest te

“ zien, in welken gij dien behartigt. Wij zien in haar, de kracht
“ der waarheid, de triumf van beginselen. Wij hopen, dat het
“ licht, dat onder U schijnt, nooit zal uitgebluscht worden : maar
“meer en meer zal schijnen, tot den dag der volmaaktheid. Ja,
“ broeders

!
gij zijt medewerkers onzer blijdschap, omdat wij zien,

“ hoe gij door het geloof staat.

“ Geliefde broeders ! wij verheugen ons, in al de teekenen van
“geestelijk leven, die wij onder u zien

“ Wanneer ik heden ten dage, mijne blikken sla, op de zonen
“ van dit dierbaar oud land, gevoel ik, dat, indien deze armen
“ lang genoeg waren, om uwe vergadering te omvatten, ik die

“ rondom U zou uitbreiden, en U allen, als één man, aan het

“hart drukken ! Vaarwel, dierbare broeders ! daar is een huis in

“ het Beter Vaderland, waar het volk van God, na alle verwijde-
“ ringen, elkander zal ontmoeten, om nimmer weder te scheiden.”
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Ook sprak daarna de Theol. Doet. W. Peddie, de vergade-

ring met deze woorden, onder anderen, aan : Vaders en Broeders!
“ Welligt kunt gij iets van ons leeren, wij zullen stellig veel

u van u leeren „

ft Onze Hervormde geloofs belijdenis en de uwe, beiden in
“ leerstellingen Calvinistisch en in kerkregeling Presbijterisch,
“ werden in hetzelfde jaar aangenomen

u Het is onder zulke omstandigheden, niet te verwonderen,
“ Broeders ! dat wij weltemoede zijn, bij U eene kerk aan te
“

treffen, de onze niet alleen in leer en regering : maar even zeer
“ in oorsprong en toestand gelijk, en waarvan wij durven voor-
“ spellen, dat haar toekomst, evenzeer met de onze, zal overeen-
“ komen. Uwe kerk, geeft even als de Presbij teriaansche, een
u krachtig getuigenis

;
allengskens zal zij een magtigen invloed

“ uitoefenen, door de kerk der natie, weder op de oude en regte

“ paden terug te brengen. Uwe kerk, telt even als weleer de
11 onze, voornamelijk armen naar de wereld, onder hare leden

;u er zijn niet vele rijken, niet vele edelen; doch gij zult onder-
“ vinden, dat gij zult blijven in staat gesteld, in uw onderhoud te
u voorzien, zonder genoodzaakt te zijn, onderstand te vragen van
“ den Staat

“ Wij zullen aan de onzen, veel van U hebben te vertellen, dat
u de levendigste'lbelangstelling zal inboezemen. Wij bidden vurig,
“ dat de vrede ' Gods onder u wone, dat God U meeren meer
“ zegene. Dat zijn goede Geest, U leide in al uwe beraadsla-

“ gingen als Sijnode, en dat Hij uwe gemeenten vertrooste, ver-
“ sterke en uitbreide.”

En eindelijk sprak de broeder Ouderling, J. D. Peddie,
onder anderen dit, tot de Sijnode der Christ. Afgesch. Geref.

Kerk :
“ Maar het* grootst wordt zij door het feit, dat de

il geschiedenis van uwe 'kerk,—zoo zeer overeenkomt met die van
“ het verleden van onze kerk, en dat uwe kerk zoo naauw vereen-
“ zelvigd is met de onze, in leer en tucht, en in de wijze van
kerkregeling

“ Hoewel het waar is, dat onze afscheiding van de Staatskerk
“ niet zoo zeer, als de urne, géboren werd uit de noodzakelijkheid,
“ om ket zuiver Evangelie van onzen gezegenden Zaligmaker te
u bewaren

,
en te protesteren tegen het bederf en de dwalingen,

u die het geloof hadden misvormd
“ liet is onze vurige bede, dat uwe Kerk moge bloeijen en

u toenemen, gelijk de onze gedaan heeft, en niet alleen hare
“ eigene inwendige zuiverheid bewaren : maar ook een schijnend
“ licht zijn moge, voor het groote ligchaam der natie rondom
“ haar !” Tot zoo verre.

Welk een groot verschil, is dit bovengenoemde, der Presbij-

teriaansche Kerk van Schotland
,
met—die der Nederd. - Geref.

Kerk in Zuid-Afrika! Men wil hier wel met Gereformeerde
Kerken in briefwisseling treden : maar in genen deele met de
Christ. Afg, Geref. Kerk in Nederland!—Ja, wat zeggen wij, de
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Ned.-Geref. Kerk alhier, leeft liever in naauwe vriendschap, met
de alhier gevestigde Episcopale, Evangelische en Wesleijaansche
Kerken

,
ofschoon ik denk, dat die, op verre na niet, Gerefor-

meerd zullen zijn. Zie slechts de Gereformeerde Kerkbode in

Z.-Afrika, van den 5 Nov. 1859, bl. 359—363, inzonderheid het

stuk, getiteld : De plegtige opening van het Theologisch Semina-
rium, der Ned.-Geref. Kerk.
Om onzer vrienden wille, zullen we u slechts eene korte schets

geven, van de opening van dat Theol. Seminarium te Stellenbosch,

en dan kan een ieder oordeelen, hoe Gereformeerd, hoe Bijbelsch,

dat is geschied. Hoort slechts :

“ Het orgel der Kerk, speelde een krachtig stuk ;—de Wel-
“ Eerw. heer A. Fauke, trad op en deed het gebed daarna
“zong het koor, op de galerij, voor den predikstoel, eenen lofzang

“ (namel. Gezang 96)

;

—Prof. Hofmeyr, deed eene rede, volgens
“ 1 Cor. 3 : 9 ;—de koorzangen werden gezongen in het midden
“ en op het einde dier rede en werd besloten met dankgebed. Nu
“ ging de schare,” Elpis

,
3 dl. 1859, bl. 256—260, noemt het

eene processie (hier wordt toch niet bedoeld, eene Roomsche bede

—of kerkvaart)
;
“ die processie nu, ging in volgorde van Gods

“ huis, naar het Seminarie, onder het luiden der klokken ;—voor
“ op was het koor muzikanten, dat gevolgd werd door een veer-

tigtal kleine meisjes beneden 10 jaren, die in witte kleederen,
“ met mandjes bloemen in de hand, den weg met bloemen bestrooi-
“ den

j
daarna de leden der Bouw-Commissie, enz., enz

“ De straten waren gesierd met bogen en kransen ;—een plegtige

“ marsch werd gespeeld ;—de kleine meisjes strooiden bloemen
“ uit haren voorraad ;—enz

”

Zoo plegtig, zoo feestelijk, werd het Seminarium
, het planthof

der Nederd.- Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika, ingewijd te

Stellenbosch, op den 1 Nov. 1859.

Ook begint men reeds, eenige nieuwigheden op touw te zetten

;

want eenige leeraars (de ring van de Kaapstad,) kwamen zelfs in

de laatste Sijnode voor te stellen :
“ Om den Goeden Vrijdag

,

“ algemeen door de Kerk, als een der Hooge Christelijke Feesten
“ te vieren Zie Sijnode besluiten

,
bl. 50, 87. Zekerlijk uit

naijver, van de zoo liberale Herv. Kerk in Nederland,—en doen

dat zeker, even als in Holland
,
uit een vroom beginsel.

Ja, dat men thans nog in naauwe liefde en gemeenschap, met
de zoo liberale Herv. Kerk in Nederland verkeert, blijkt in alles,

zelfs de Schoolmeesters die vandaar overkomen, moeten bewijs van
lidmaatschap,

by de Nederd.-Geref. Kerk alhier, overleggen, om
geplaatst te hunnen worden. Zie Wetten en Bepalingen

,
enz., bl. 93.

Doch laat ons nu tot het zevende punt overgaan. Ten laatste,

was het hart van Gods volk, reeds lang bedroefd en moede, door

het opdringen en aanbevelen van zulke boeken, door de leeraren

welks geest en strekking, hetzij liberaal, remonstrantsch, of

althans de leer der algemeene verzoening, in zich vervatte : want
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men leest zelfs in de Sijnodale handelingen

,

van de Nederd.-Geref.

Kerk in Zuid-Afrika

,

anno 1858, bl. 16, dat door den predikant

van de Kaapstad is voorgesteld : “ Hij meende, dat Godsdienst-
“ kennis onder hen (namel. Transvaalsche Republiek') veel bevor-
“ derd zoude kunnen worden, indien eenvoudig geschrevene,
u Godsdienstige boeken, zooals de met zoo veel graagte in de
" Kolonie ontvangen Kinder-bijbel, in goeden voorraad hun
c

‘ worden toegezonden.”
Zekerlijk behoort onder de eenvoudig geschrevene hoeken, ook

de Kinderkerk

,

beide immers geschreven door een leeraar in

Zuid,-Afrika, doch—nameloos.

Het schijnt, dat men niet weet, dat Gods volk, zich met die

spijze, welke daarin opgedischt wordt, niet kan voeden;—öf
leeren die boeken, en andere van dat soort : Des menschen diepen
val in Adam,—zijne doodelijke onmagt en onwil,

—
’t missen van

Gods Beeld,—de leer der eeuwige verkiezing en verwerping,— Gods
Souvereiniteit en eeuwig welbehagen ,

—

Christus lijdelijke en

dadelijke gehoorzaamheid,—Zijne borggeregtigheid öf personele

voldoening en verzoening

?

enz, ’t Is immers regt contrarie,—een
levend zondaar en doode J ezus, zooals de ouden dat plagten te

noemen, wordt in dat slag van boeken opgedischt.

Temeer, is het volk Gods, in hunne hoop en begeerte, in de
laatste dagen, zeer versterkt geworden, door het lezen van goede
en getrouwe autheuren, van vroegeren en lateren tijd, doordien er

nu gelegenheid bestaat, om zich te kunnen voorzien van vele oude
schrijvers, welke sints de Afscheiding in Nederland

,
van de zol-

ders zijn gehaald, uit het stof opgenomen, ja—vele derzelve, zijn

herdrukt geworden, zooals Comrie, Brakel’s, Smijtegeld,
Groenewegen, Sluijter, Mel, ja te veel om op te noemen,
en—deze beproefde werken, zijn alhier thans ruimschoots te ver-

krijgen
;
daar ze vroeger, bijna niet te erlangen waren en dan nog

tegen zeer hooge prijzen. Ja,—zoo heeft Christus gezorgd voor
Zijn erfdeel, ten allen tijde, ofschoon het soms schijnt, dat Zijne

hand ze loslaat : maar wat ook gebeure, het Woord is waarachtig:
lk ben met ulieden, alle de dagen, tot de voleinding der wereld,

Matt. 28 : 20.

Is het nu wel te verwonderen, dat, nadat alles meer openbaar is

geworden, by velen de gewigtvolle vraag werd gedaan : Wat staat

ons te doen, op grond van Gods heilig Woord en Belijdenis-

schriften

?

En—ziet! vele verdrukten, welke jaren lang reeds

hebben gezucht, hadden zich reeds los gemaakt, van de JNederd.-

Geref. Kerk alhier, en hielden zich aan het onfeilbaar Woord
Gods en beproefde Gereformeerde Belijdenisschriften, ja—koes-
terden zelfs geene hoop, om immer als Kerk, onder de banier
der waarheid, met aflating van al de menschelijke inzettingen,

tegen het Woord Gods indruischende, zich eenmaal vrijmoedig-
lijk te kunnen openbaren : maar—wat geschiedt,—de afgezonden
leeraar D. Postma, der Chris. Afg. Geref. Kerk in Nederland,
in het midden dier verguisden en verachten zich bevindende, ging
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er eenig licht voor hen op in de duisternis
;
ja, men besloot zelfs,

op de Kerkvergaderingen in de Transvaal
,
om ZEerw. als leeraar

in de Nederd.-Geref. Kerk toe te laten
;
doch onder gewetens-

bezwaar en bepalingen, niet alleen voor ZEerw. : maar ook voor
de geheele Christ. Afgesch. Geref. Kerk in Nederland. Zietdaar

!

den weg door den Heere geopend, voor Zions verdrukten, en

—

hebben zich verbonden aan de leer, tucht en dienst onzer vrome
voorvaderen, anno 1618 en 1619, onder de leiding van den Wel-
Eerw. heer D. Postma, nadat ZEerw. niet weinige proefjes van
bitterheid en smaad, zoowel van leden als leeraren, der Nederd.-
Geref. Kerk, had ondervonden, ja—hebben zich zelfstandigen open-
lijk, als Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika, weder geopenbaard.

Ziet, Geliefden ! welk een klein beginsel ;—de Gereformeerde
Kerk, treedt te voorschijn, onder grooten tegenstand

;
doch open-

baart zich met kracht, tot op dit oogenblik, en telt thans slechts

nog maar twee leeraren, nogtans onderscheidene Gemeenten, en

—

vele honderde leden, en—verblijdt zich in haar God en Goël,
ofschoon de vijanden zich sterk maken : maar de groote Koning
is gezalfd over Sion, den berg Zijner heiligheid, en—de poorten

der helle, zullen haar niet overweldigen. Zoo hoort men reeds in

drie Koningrijken, Zuid-Afrikaansck Republiek, Oranje Vrystaat
en Kaapkolonie, gedurig met blijder harte aanheffen :

Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed,

Het gaat hem wel, ’t gelukt hem wat hij doet.—Ps. 1 : 2.

Zietdaar ! eene korte schets van de herrijzing en openbaarwor

-

ding der Gereformeerde Kerk en derzelver gronden, in Zuid-

Afrika. En na ulieden, ditmaal het een en ander, van Zuid-

Afrika, alsmede mijne reis van de Baai (Port Elisabeth), tot

op Reddersburg

,

de plaats mijner bestemming, te hebben mede-
gedeeld, blijve ik mij zwakke en ellendige, u aanbevolen in uwe
voorbidding, en—U met al de uwen, alsmede geheel de Kerk in

Nederland, Gode te hebben aanbevolen

;

Verblijve ik met heilbede en hartelijke groeten, ook van de

mijnen,

Uw u liefhebb. en Dienst w. Broeder en Dienaar
in Christus Jezus,

J. Beijer, v.d.m.

Reddersburg, April, 1862.

(Zuid-Afrika, Oranje Vrijstaat).

Kerkelijk goedgekeurd, volgens art. 55 der Sijnode van Dor-

drecht 1618 en 1619, door ons Ouderlingen, van de Gerefor-

meerde Gemeente te Reddersburg ( Oranje Vrijstaat).

J. P. van der Walt. W. A. Botha.
D. J. Venter. T. J. van der Walt.
M. A. van der Walt. P. J. Pretorius,

Saul Solomon & Co., Drukkers, Langemarktstraat.
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